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هلل رب العالمين منزل القرآن، ومعلم اإلنسان البيان، والصالة والسالم على رسولل اهلل الحمد 
 وبعد..خير من نطق بالكلم، ودانت لفصاحته العرب والعجم وعلى آله وصحبه وسلم

فوو ن الل ووة العربيووة ل ووة حكيمووة، ل ووا ئوولابط ا اإلمالايووة و،لانين ووا النحلةووة، وسووما  ا الصوول ية، 
، و،لاعدها الصرفية، إلوى ييور موا  تسوم بوه مون خصوااا فعلت وا فو،  الل وات، وحقل، ا الداللية

وا،تضت حكمة العل، الكبير أن  كلن ،البا  صب فيه األحكام الشرعية والدةنية، و كلن محوال 
 .لقيم اإلسالم و عاليم الدةن

، الكتابة وهذا الكتاب ةتناول ،ضية م مة من ،ضاةا اإلمالء، وه،  تعلق باألخطاء اإلمالاية ف
العلمية، حيث و،فت مون خوالل ،راءا و، فو، الرسوااا الجامعيوة المافسوتير والودوتلراب، والكتوب 
التوو، ةكتب ووا أصووحاب ا فوو، مختلوو  التخصصووات و تنوواول ملئوولعات علميووة وبح يووة أوادةميووة، 

علوى و يور مون األخطواء التو، ةقو  في وا الكتواب والبواح لن  -ووذا  لك الكتب األدبية والتعليمية
وطالب المعاهد والجامعات ورأةت أن أس م بكلموة فو، هوذا المجوال، وأدلو، بودلل فو، الودالء، 

لى وتوواب، الاووق، ةمكوون أن  قوودم عمووال مفيوودا ل وو الء وهوو الء، ونجخووذ بجةوودي الجميوو  إلووى مسووت
 تناسووب وفووالل مووا ةقوودملن موون أعمووال فووادة وأفكووار ،يمووة وأبحوواث را،يووة وهووذب وم ووارة ل لةووة 

ري فوو، وتابووا  م بعضوو ا ةتعلووق بكتابووة ال مووزة أوال ووسووطا وآخوورا   أي ةتعلووق األخطوواء التوو،  جوو
الكالم حيث  كلن وصوال و،طعوا ولكوا ملائوعه وأحكاموه التو، بسوطت ا فو، وتواب  بكتابت ا أول

، ومن ا ال مزة المتلسطة وطرةقوة وتابت وا علوى الولاو أو علوى اليواء " اإلمالء والتر،يمالكاف، ف، "
وئلابط ذلك ،ووذا وتابت ا آخراً والضابط اإلمالا، فو، ( على السطر)مفردة أو على األل  أو 

 .ذلك
ابون "ومن هذب األخطاء ما ةتعلق بكتابة األل  اللينة ف، آخر األفعال، ورسم األل  ف، ولمت،

والقاعوودة اإلمالايووة التو، ةوور كن إلي ووا فوو، م وا ذلووك، ومن ووا األخطوواء التو،  وورد فوو، الفعووا " واسوم
ا اآلخر المسند إلى ئمير اللاحد أو الفعا نفسوه المسوند إلوى واو الجماعوة حالوة المضارع معت

نصبه وفزمه وما ةتطلبه الرسم اإلمالا، من ف م لطبيعة وتابة األفعال الخمسة فو، حالوة النصوب 
والجزم، ومن ا وذلك وتابوة أن المصودرةة المتلولة بوال النافيوة والتفرةوق بوين ولن وا مصودرةة ناصوبة  

مخففووة موون ال قيلووة ومتووى  رسووم متصوولة ، ومتوى  رسووم منفصوولة ، ووووذا نب ووت علووى الخطووج وولن وا 
الحاصا ف، رسم َثم الظرفية وثُم الحرفية عند  جنيث لفظي ما وما ةتعلق بالخطج اإلمالا، الشاا  



فوو، رسووم فموو  المووذور السووالم عنوود إئووافته رفعووا ، واألموور موون معتووا اآلخوور ، ووووذا المضووارع 
 .المجزوم منه 

ومووا نب ووت علووى األخطوواء الوولاردة فوو، األسووماء المنقلصووة عنوود  نكيرهووا رفعووا وفوورا ، واللا،عووة  
وذلك ف، الم نى وفم  المذور السالم عند اإلئافة الت،  تطلب أحكاموا خاصوة ،ود ال ةعلم وا 
الُكتَّاُب فيقعلن في ا نتيجة عودم اإللموام بقاعود  ا ، ونب وت ووذلك علوى األخطواء الترويبيوة التو، 

م  األسوماء الظواهرة ، " بين"الشرطية ف، عبارة واحدة ، و كرار " ولما"تعلق باألسللب وتكرار 
، و عرةو  صودر اإلئوافة "حيث وإذ"بعد وا من " إن"بين فزا، الكالم ، وفتح " بينما"و لسط 

، و عرة  صدر العدد المضوا  ، وعجوز العودد المرووب ، وفو، أسوللب االختصوات وموا ةتعلوق 
ام ةوج ، الخطوج في وا مون فوراء عودم اإللموام ب وا ، وووذا موا ةقعولن فيوه مون  جواوزات به من األحك

ومن هوذب األخطواء ووذلك موا ةقو  فو،   نيوة المقصولر " وخصلصا وبخاصة"إمالاية بعد اللفظتين 
بشووكا ال وفموو  بعووك الكلمووات فمعووا خاطسووا، والنسووب إلووى الكلمووات ، والمنقوولت وفمع مووا 

وووووذا صوووياية اسوووم المفعووولل صوووياية ييووور صوووحيحة فووو، و يووور مووون ، ةتفوووق مووو  القاعووودة الصووورفية
الكلمات الت، نب ت علي ا وذورت شيسا يير ،ليا من ا ، ووذا الخطج ف، وتابوة معورو ومتحو  

 . ومصي  وف، نطق ا وذلك 
التفصوويلية ، وافتموواع عوواطفين " إمووا"المتلوولة ب مووزة التسوولةة ، و" سوولاء"وموون ذلووك مووا ةتعلووق بووو

فو، التصولر وعودم إدراو وم لمف ولم التصولر والتصودةق " هوا"واسوتعمال م  على معطل  واحود ،
الووذي  خووتا ب مووا ال مووزة دون هووا التوو، وئووعت للتصوولر فحسووب ، ووووذا إسووقاط م الفوواء موون 

 عاملوة وم ملوة ، والخطوج اللائوح فو، وتابوة" إذا"الشرطية وخلط م ف، رسوم األداة " أما"فلاب 
ر في وا السو ل والخلوط ، ثوم عودم نقوط التواء المربلطوة فو، العدد وبخاصة ألفاظ العقلد الت، ةك و

عمورو، )الل،ت الذي  نقط فيه ال اء، والج ا برسم ألفاظ بعين ا ل ا ئلابط اسوت نااية وكلمتو، 
حيث ةفسدون المعنى سلاء بنطق ا أو ئبط ا علوى ييور وفواع مو  " أوفاء"، وئبط ولمة (امرؤ

عنى الماهرةن أو من هم أهوا لممور فاء ،اصدةن ممعناها السيا،، فيكسرون الكا  وةشددون ال
فم  وفي  وهل الضرةر بتسكين الكا  وفتح الفواء مخففوة " أوفاء"المعين على حين ةرسملن 

 .، وهل خطج فادح حيث ةتعاوس المعنى وةتنا،ك 



ونب ووت وووذلك علووى األخطوواء فوو، ئووبط اسووم إن موو خرا واسووم وووان موو خرا والصووفات الالحقووة 
ه الكا ب من س ل يير مقبولل علميوا ، وخصلصوا موا ةتعلوق بالصوفة والملصول  ب ما وما ةق  في

 . وما ورد ف، الكتابة العلمية من خلط وائطراب فراء الج ا بالقاعدة 
ووان سبيل، ف، ذلك أن آ ، بالخطج أوال ، وأبين السبب ف، الل،لع فيه ثوم أ بو  ذلوك بكتابوة 

اإلمالايوة التو،  حولل دون الل،ولع فيوه مسوتقبال ،  الصلاب وذور القاعدة النحلةة أو الصورفية أو
وهووذا هوول الجدةوود فوو، هووذا المجووال   إذ إن معظووم الكتووب التوو،  ناولووت هووذا الملئوولع وانووت 
 كتووب الخطووج وصوولابه دون أن  عوورج علووى ذووور القاعوودة أو الضووابط الووذي ةحووتكم إليووه حتووى ال 

 .ةعلد الدارس أو الباحث إليه ثانية 
رت مسرداً لعدد مون األخطواء األخورى وصولاب ا  تميموا للفااودة و كمويال وف، ن اةة الكتاب ذو

للمنفعة وذلك لحرص، الشدةد على االر قاء بمسوتلى الكتابوة العلميوة لودى أولسوك الوذةن و،فولا 
أنفسوو م للعلووم والبحووث عسووى أن ةضوو،ء هووذا الكتوواب ل ووم الطرةووق ، وةنيوور ل ووم السووبيا ، واهلَل 

 .الح األعمال ، وة فر ل، ول م الذنلب واآلثام أسجُل أن ةتقبا من، ومن م ص
 لولوت وإليوه أنيوب وصولى اهلل وسولم ا اسوتطعت ، وموا  ولفيق، إال بواهلل إن أرةد إال اإلصالح مو

 .وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد هلل رب العالمين 
 الم ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األخطاء اإلمالاية  
  
 
 
وذلػػن جػػعن  دػػا دػػ ـ اادلػػعـ زة ادػػ  اذل ػػ ة  فوو، وتابووة ال مووزة المتلسووطة والمتطرفووةالخطووج  -1

وؽلكا تلخيصهع يف قعد ة واح ة شعملة مؤداىع أجنع جنظر إىل حركة اذل  ة وحركة مع قبلهػع ييػخن طلرػعر 
 احلركة األق ى منه ع لركرب اذل ػ ة دلػم مػع ؽلعالهػع مػا احلػروؼ ي وترتيػب احلركػعت ح ػب الةػ ة دلػم

 :النح  الرعيل

الك رة أق ى احلركعت وتنعسبهع اليعء ي مث الض ة وينعسبهع الػ اوي مث الترحػة وينعسػبهع األلػ ي مث     
 : ىكذا( دلم ال طر ) ال ك ف وينعسبهع أف ترس  اذل  ة ادلر سطة متردة 

 .تكرب دلم جربة ألف الك رة أق ى ما الض  : هننئك * 
 .أق ى ما ال ك ف تكرب دلم واو ألف الض ة: لؤلؤ 
 .تكرب دلم األل  ألف الترحة أق ى ما ال ك ف: ي أؿ 
 .تكرب دلم ال طر ألف  قبلهع سعكا وىي متر حة: ت عءؿ 
 :أمع اذل  ة ادلرطرفة فركرب ح ب حركة احلرؼ الذي قبلهع ىكذا* 

 .تكرب دلم األل  لترح مع قبلهع : مرفأ 
 .تكرب دلم واو لض  مع قبلهع : ؤهتي. تكرب دلم اليعء لك ر مع قبلهع : قعرئ 

 -شػعء. تكرػب دلػم ال ػطر متػردة ل ػك ف مػع قبلهػع وىػ  حػرؼ  ػحيح: جػءء  –دػبء  –شيء 
 .تكرب دلم ال طر متردة ل ك ف مع قبلهع وى  حرؼ دلة : سيء -س ء -يشعء -نعء
 -ددػع: وخص  ػع يف األفاػعؿ كػأف يكرػب (األلو  اللينوة) الخطج ف، وتابوة األلو  المقصولرة -2
ىكػػذا والصػػ اب ( فاػا)ػليػػع -اكرػ ا -أو يكرػب اسػػر ا. زعليػػعء( رنػػم -غػ ى -ودػػم) رنػػع ىكػذا -غػ ا
أو رحػػػع (امسػػػع)ودصػػػم ( مجػػػر ذروة( ) والػػػذرى -الػػػرى: )وكػػػأف يكرػػػب خطػػػأ(ػلػػػم -اكرػػػ ى -اسػػػر ى)

 (.واألخرية زعليعء)ودصع ورحم ( الرزع والذرا)والص اب كرعزرهع زعألل  



يكرػب ( ادلنرهػي يػرؼ دلػة)ةعدػ ة وىػي أف التاػمل ادلعاػي ادلارػمل ا خػر وال بب ىػ  دػ ـ اادلػعـ زعل
 :زعألل  أف كعف مضعردو واويع ضل  

الػ  )ددع ي د  مسػع ي ػ   غػ ا ي ػ و أمػع إذا كػعف مضػعردو يع يػع كرػب يف ادلعاػي  زػعألل  ادلةصػ رة  
 (ترس  يعء
ذا إذا كػػعف التاػػمل يىػػ(ياػػ ي)دػػ ى ( يرمػػي)رمػػم ( يةضػػي)قضػػم ( ؽلشػػي)مشػػم ( مػػا ال ػػام)سػػام 

 -ترى -احر ى/ أنرى  -أزكم -أدطم: ااايع يف ادلعاي ي أمع إذا كعف رزعديع فأكثر كربت يعًء ضل  
( ػلػػى)حيػػخن ترسػػ  زػػعألل  وىػػي فاػػمل لرر يػػ  دػػا الالػػ  ( ػليػػع)اسػػرا ى وي ػػرث   -اسرتاػػم/ ت كػػم 

ة فصػعد ا زعليػعء إإ إذا كػعف مػع حيخن ترس  ألتعً ؛ألف األ مل أف ترس  األل  اللينػة رازاػ(ػليع)وكذلن 
ىذا احلك  يف كرعزة التامل الثااي ( ػليع -اسرحيع -ت يع -أديع: مثمل)قبمل األل  يعء فرتس  ألتع ط يلة 

ألتع إف كعف مضعردو واويع وتكرب يعء إف كعف مضعردو يع يع ين حب كذلن دلم اإس  الثااػي مثػمل 
 .فركرب زعليعء (  قرى -فىت)؛ألف أ مل األل  واو ي أمع ( ذرا -دصع)

ال الػػػة دلػػػم التػػػعدل  أو جػػػ ف " جػػػع"التعدػػػمل أو" تػػػعء"وياػػرؼ أ ػػػمل األلػػػ  يف األفاػػػعؿ ز سػػػنعدىع إىل *
 : أو زعلرن ع إىل مضعرع التامل أو إىل مص ره ضل  ( أح  ا ع ر الرفر ادلرحركة)الن  ة 

 د وا -يا و -د وف -د وجع -د وت( : د ا)
 رميع -يرمي -رم  -رمينع -رميت( : رمم)
 سايع -ي ام -سا  -ساينع -سايت( : سام)
وياػػرؼ أ ػػمل األلػػ  يف األمسػػعء زػػعلا دة إىل ادلثػػ  أو زػػرد او ػػر إىل متػػرده أو   ػػر الكل ػػة مجػػر * 

 :مؤجخن سعدلع أو زعلصتة ادلؤجثة دلم وزف فااء 
 اح اف : احم / أذيعف : أذى / فريعف : فىت / دص اف : دصع 
 الرش ة : الرشع / ادل ية : ادل ى / ذروة : ذرا / قرية : قرى 

 .دص ات : دصع / ى يعت : ى ى / رحيعت : رحم / حصيعت : حصم 
 .دش اء : دشع / دليعء : دلم 
ي وىذا جعتج دا دػ ـ مارفػة التػرؽ زػ   الخطج ف، عدم نقط التاء المربلطة و كتب وجن ا هاء-3

 .الرع   وم اار كمل تعء 



لرعء إذا جطةت دنػ  ال قػ  ىػعًء كربػت مرز طػة وف قهػع    جةطرػعف ي أمػع إذا وخا ة ذلن أف ا      
مػػػر الرنبيػػػو إىل أف الرػػػعء ادلرصػػػلة زعلتاػػػمل تكػػػ ف . كربػػػت / فعط ػػػة : جطةػػػت تػػػعء فركرػػػب متر حػػػة ضلػػػ  

 –حك ػػػت : متر حػػػة ي أمػػػع ادلرصػػػلة زعإسػػػ  فركػػػ ف يف ال علػػػب مرز طػػػة ي إإ يف زاػػػ  األمسػػػعء مثػػػمل 
وكػػذلن فػػ ف الرػػعء ادلرز طػػة ترحػػ ؿ إىل تػػعء متر حػػة إذا أاػػيتت إىل ...  دصػػ ت - ػػت ت -شػػ كت

ىمل سرأيت ساعدتن / ىبرن كعجت كبرية / رمحرن يع اهلل : جة ؿ . ساعدة  -ىبة -رمحة: الض ري ضل  
. 

 :فعل ارس ف ينةط ف ادله مل وى  اذلعء ويه ل ف ادلنة ط وى  الرعء ادلرز طة
 منة / ماة / اللة / زة / تاعلة اج/ دلية / ج دة : يكرب ف مثا 

 منو/ ماو/ اهلل/ زو/ دليو/ ج دو: والص اب حذؼ النةطر  
 النشره ااداميو/ ال وره الل  يو/ ال ريه النب يو/ احملعاره: ويكرب ف كذلن 

 النشرة اادامية / ال ورة الل  ية/ ال رية النب ية/ احملعارة: والص اب وار النةطر  
 رمحتٌ / كل تٌ / ورقرعً / وخع رعً  :ويكرب ف كذلن 

 .رمحةٌ / كل ةٌ / ورقةً / وخع ةً : والص اب كرعزة الرعء ادلتر حة مرز طة ىكذا 
( مثػة)وكذلن إ يترق ف ز  الظرؼ مث وحػرؼ الاطػ  مث دنػ  تأجيثػو ي فعلصػ اب أف يكرػب ىكػذا *

احلرفية زعلرػعء ادلرز طػة ( ةمثُ )الظرفية زعلرعء ادلتر حة و(مثت)حرؼ دط  ي لكنه  يكرب ف ( مُثتْ )ظرؼ 
 .أو يكرب هنع متر حر  ما غري تتريق 

مرة يكرب هنع دوف أل  ي وأخرى يرمس هنع زعألل  وإ ػل ن ف فه  الةعدػ ة  (ابن)الخطج ف، وتابة -4
 :اخلع ة زكرعزة أل  ازا أو حذفهع فيةا ف يف اخلطأ ااما ي مر أف الةعد ة ي رية مؤداىع 

زػػ  دل ػػ  مػػذكريا والثػػعل أب لػػبوؿ وترصػػمل زػػعلال  األوؿ اتصػػعإ مػػا غػػري " اازػػ"إذا وقاػػت كل ػػة 
: إ خػػربا ضلػػ ( جارػػع أو دطػػ  زيػػعف)فع ػػمل ي وأف تػػرد زصػػي ة ادلتػػرد إ ادلثػػ  وإ او ػػر وأف تةػػر تعزاػػع 

 . - لم اهلل دليو وسل  -زل   زا دب  اهلل خعمت رس ؿ اهلل
 -ومػػا حػػذؼ األلػػ  أجػػ ؿ مػػر (  تةػػر زػػ  دل ػػ  مػػذكريافرثبػػت ألهنػػع م)أمػػع  ضلػػ  دي ػػم ازػػا مػػر  

زل ػػ  " ي وضلػػ  (فكػػذلن )زل ػػ  ازػػا احلنتيػػة : وضلػػ  . من لػػة األب ي ولػػيل كػػذلن  –دليهػػع ال ػػاـ 
ي ( لك هنػع وردت مجاػع)خعلػ  وزكػر وأمحػ  أزنػعء زل ػ  : ي وضلػ  ( فلك هنع وردت مثنػعه)ودلي ازنع زي  

وقعلػت اليهػػ د : " وضلػ  ( فل نػ د التع ػػمل)ا اخلطػعب ىػػ  التػعروؽ ازػ –راػي اهلل دنػػو  -د ػر: وضلػ  



فلكػ ف ازػا م تةػر زػ  دل ػ  الثػعل منه ػع " )د ير ازا اهلل وقعلػت النصػعرى ادل ػيح دي ػم ازػا مػر  
 .وقات خربا إ جارع " ازا"أب لبوؿ ي وكذلن لك ف 

 :ف ثا ل  قعرجع ز  
 (.وقات  تة" ازا"ؼ ألف حتذ)زل   زا دب  اهلل ى  سي  ادلرسل  

 .وقات خربا دا ادلبر أ " ازا"تبةم األل  ألف )زل   ازا دب  اهلل 
 .ازر ئ هبع الكاـ تثبت ألهنع فصلت ما الال  األوؿ" ازا"وكذلن ل  أف لتظة 

ي وقػػ  سػػبق ذكػػر قعدػػ هتع ي وإ زػػأس مػػا ذكرىػػع اعجيػػة للرأكيػػ   "اسووم"الخطووج فوو، وتابووة ألوو   -5 
 : دليهع وتثبيرهع
 :ما ز   اهلل الرمحا الرحي  زأرزاة شروط " اس "حتذؼ أل  

 .أف تذكر الب  لة كعملة ما غرب جةص  :األوؿ 
 .إ مرة مع وإ مرأخرا (شبو او لة)أإ يذكر مرالق الب  لة  :الثعل 
 .أف يرة ـ حرؼ اور اليعء دوف س اه ما أحرؼ اور  :الثعلخن 
 .لتظ اوالة وح ه دوف س اه  أف يك ف ادلضعؼ إليو ى  :الرازر 

 (.كمل ذؿ تذكر فيو أل  اس )ازر ئ زعس  اهلل ي وزعس  رب الاعدل  أو دلم اس  اهلل : أمع ضل  
الػرمحا ي : ضلػ   الخطج ف، وتابة األل  ف، الكلمات التو،  حوذ  في وا األلو  وتابوة ال نطقوا -6

 و لكا ي أولئن ي ال   ات ي ىذا ي ىذه ي طو ي ذلن ي يل ي إل
الرمحػػػعف ي إكػػػا ي أوإ ػػػن ي ال ػػػ عوات ي ىػػػعذا ي ىػػػعذه ي طعىػػػعي ذالػػػن ي : حيػػػخن يكرب هنػػػع ىكػػػذا 

 .يعس  ي إإه 
الخطج ف، حذ  األل  الت، ة  ى ب وا بعود واو الجماعوة مو  األفعوال الخمسوة حالوة نصوب ا  -7

 .الرنعؿ م ي د  ولا ي د  إىل زعطمل ي ى  م ي  و وم ي ك   : ضل   وفزم ا
لصػػ اب إما يػػع واػػر األلػػ  زاػػ  واو او عدػػة ةييػػ ا زػػ   ػػي ة التاػػمل ادلضػػعرع ادلارػػمل ا خػػر زػػعل او وا

وادل ن  إىل ال اح  ال ع ب وز   ي ة التامل ادلضعرع الذي أسن  إىل واو او عدة دن  ن مػو أو جصػبو 
 : ىكذا 
 إىل البعطمل  ي د إىل اهلل    وىؤإء م  ي د الرنمل         



ت ار األل  يف الرتكيب الثعل دلع مي جع ز  ادل ػن  إىل ال احػ  ال ع ػب وادل ػن  إىل واو او عدػة فل  م 
 .جصبع ون مع 

/ يرنػ ا/ أرنػ ا:) نحول وعلى النقويك مون ذلوك ةضوعلن ألفوا بعود الفعوا المعتوا اآلخور بواللاو -8
زاػ ىع ألػ  ؛ ألف فعدلهػع وىذا خطأ إما ي ؛ ألف ىذه األفاعؿ مارلة ا خر إ ت اػر ( جرن ا/ ترن ا

فتعدلهػع اػ ري ولػيل التعدػمل ىػ  واو " ضلػا"ي وإمع " أجت"وإمع " ى "ي وإمع " أجع"إمع الض ري ادل ررت 
او عدة كعألفاعؿ اخل  ة ال  تاّرؼ زأهنع كػمل فاػمل مضػعرع أسػن ت إليػو واو او عدػة أو ألػ  اإانػ  

فػا زػ  مػا ( أجػت تصػل / يعف وأجر ػع تصػليعف علػع يصػل/ ى  يصػل ف وأجػر  تصػل ف :)أو يعء ادلخعطبة 
حػػذؼ األلػػ  ألف التاػػػمل ادلضػػعرع  ادلارػػمل ا خػػػر يرفػػر زضػػػ ة مةػػ رة ي وينصػػب مػػػر ادلنرهػػي زػػػعألل  
زترحة مة رة ي ومر ادلنرهي زعل او أو اليعء زعلترحة الظػعىرة ي لكنػو غلػـ  يػذؼ حػرؼ الالػة ي واحلركػة 

 :قبمل احملذوؼ ت ؿ دلم احملذوؼ مثمل 
 (ا ة    مة رة)   ي د  إىل اهلل ي وي ام يف اخلري ي ويةضي ز  النعس زعحلق زل

فرحة ظعىرة يف )زل   لا ي دَ  إىل زعطمل ي ولا يةضَي ز  النعس إإ زعحلق ي ولا ي ام إإ يف اخلري 
 ( .األوؿ والثعل وفرحة مة رة يف الثعلخن

 ( .حذؼ حرؼ الالة)َيْ َر إإ يف اخلري زل   م ي ُع إىل زعطمل ي وم يْةِ  إإ زعحلق ي وم 
 : وئ  أل  بعد اللاو ف، فم  المذور السالم المرفلع المضا  -9

شػعى  مػ يروا ادلركػ  سػري الا ػمل / حضر مراقب ا ال زارة / م ل  ا كش ري رلعى وف : كأف يكرب خطأً 
. 

ع حتذؼ الن ف فة  دن  والص اب حذؼ تلن األل  زا  ال او ال  ىي دامة مجر ادلذكر ال عم وإظل
جصػػػبع )الرفػػػر وإ تثبػػػت األلػػػ  زاػػػ  الػػػ او ألهنػػػع لي ػػػت مػػػا األفاػػػعؿ اخل  ػػػة ادل ػػػن ة إىل واو او عدػػػة 

ك ع مر فحذؼ األلػ   ػ اب ي وذكرىػع خطػأ لكػا الكرعزػة ادلصػحتية تثبػت ىػذه األلػ  يف  ( ون مع
كػػذا يف مجػػر ادلػػذكر ال ػػعم دنػػ  كػػمل مػػا األفاػػعؿ مارلػػة ا خػػر زػػعل او ادل ػػن ة إىل ال احػػ  ال ع ػػب ي و 

خطػعف إ يةػعس دليه ػع : إاعفرو غري أف الكرعزة الاث عجية ادلصحتية ذلع ا ازطهع وخطهع وق ؽلع قػعل ا 
ي فػ ذا أراد زعحػخن مػع أف يربػر اخلػ  ادلصػحتي فليػنص دلػم ذلػن " اخل  الاث ػعل واخلػ  الارواػي: "

صػػػحتي ألجػػػو ؼلػػػعل  يف كثػػػري مػػػا ق ادػػػ ه اخلػػػ  يف مة مػػػة يثػػػو وإإ دلػػػع نػػػعز لػػػو اسػػػرا عؿ اخلػػػ  ادل
ااما ػػي احلػػ يخن الػػذي يراعمػػمل زػػو النػػعس ي واخلػػ  ادلصػػحتي خػػ  تػػ قيتي إ تػػ فيةي  اػػ  أجػػو ػلػػـر 



الكرعزة يف ادلصح  زعخل  ااما ي احل يخن ي وإظلع يلـ  أف يكرب دلم الكربة األوىل ك ػع جػص دلػم 
 (.راي اهلل دنه )ازا او ري وغريعلع ذلن دل عء اخل  ادلصحتي كعامعـ ال ال و 

الخطج ف، وئ  األل  بعد الكلمة المنت ية ب مزة مفوردة و،بل وا ألو  سولاء أوانوت  رفوا  -10
 -جػػ اءا -ك ػػعءا  -ددػػعءا -زنػػعءا -م ػػعءا:) ف ووم ةكتبوولن موو الي  أم مصوودرا أم اسووما أم ييوور ذلووك

خطػػػأ إما ػػػي ألف الةعدػػػ ة يف اذل ػػػ ة  ز اػػػر ألػػػ  زاػػػ  اذل ػػػ ة ادلرطرفػػة ي وىػػػ ( رداءا -قضػػػعءا -ودػػعءا
ادلرطرفػػة ادلن جػػة وقبلهػػع ألػػ  أإ تكرػػب زاػػ ىع األلػػ  ي فػػ ف م يكػػا قبلهػػع ألػػ  ترسػػ  زاػػ ىع األلػػ  ي 

 –أمػع ضلػ  نػ اء ودمػعء ودػ اء وظلػعء وفػ اء ي وضل ىػع ( دبئػع -وطئػع -جشػئع -شيئع -زرءا -ن ءا: )ضل  
 .مل اذل  ة فا ترس  األل  زا  اذل  ة ل ن د األل  قب

 .الخطج ف، وصا ولمات ةنب ، أن  فصا ، وف، فصا أخرى ةلزم أن  لصا  -11
ظنػع مػا الكعتػب أهنػع كل ػة " إجشػعء اهلل:"مرصػلة ىكػذا " إف شعء اهلل" فم ال ما حقه الفصا وتابت م
فعدػػمل " اهلل"فاػػمل الشػػرطي ولتػػظ اوالػػة " شػػعء"حػػرؼ شػػرطي و" إف: "واحػػ ةي لكنهػػع اػػاث كل ػػعت 

 ي "حينئذ"مرصلة " ح  إذ"وكذلن يكرب ف " إجشعء" "أجشأ"ولي ت مص را للتامل  "شعء"
أمػع " وأجػر  حينئػذ تنظػروف"والةعد ة أهنع إذا كعجت من جة ألف مجلة ادلضعؼ إليو زلذوفة تكرػب مرصػلة 

مبنيػػع دلػػم ال ػػك ف ي ومجلػػة ادلضػػعؼ إليػػو مػػذك رة فركرػػب حينئػػذ مرصػػلة ىكػػذا " إذْ "إذا كػػعف الظػػرؼ 
دلػم ال ػك ف " إذ"إذا كعجػت من جػة تكرػب مرصػلة وإذا زنيػت ( ليلػة/ سػعدة/ وقػت )وكذلن ( ئذحين)

وتترح الرعء ادلرز طة أي " ليلرئذ/ وقرئذ/ سعدرئذ: "وذكرت مجلة اااعفة فركرب دن  ذ مرصلة ىكذا 
 (.أي تصري تعء متر حة)تكرب مب  طة 
والصػػػ اب فصػػػلنع ؛ ألف ( أإ)صػػػلة ىكػػػذا يكرب هنػػػع مر" سػػػرل أف إ رنػػػمل كػػػعذب : " وكػػػذلن ق لنػػػع 
جع ػػػبة لل ضػػػعرع  " أف"وكعجػػػت " إ النعفيػػػة"ادلتر حػػػة اذل ػػػ ة ادل ػػػكنة النػػػ ف إذا وليهػػػع " أفْ "الةعدػػػ ة أف 

مشػ دة ي أمػع إذا  " إمػع"زرش ي  الاـ ي ا  أجػو ػلػ ث إدغػعـ للنػ ف يف الػاـ ي وتكرػب ( أإ)كربت 
فان  ذ ترسػ  منتصػلة للر ييػ  زينهػع وزػ  النع ػبة " أفْ "الثةيلة  كعجت أْف لي ت جع بة وإظلع سلتتة ما

 :لل ضعرع ي إحظ الرتكيب  ا تي  
 (     سلتتة ما الثةيلة" )لئا يال  أىمل الكرعب أف إ ية روف دلم شيء ما فضمل اهلل "
 (سلتتة ما الثةيلة"  )وظن ا أف إ ملجأ ما اهلل إإ إليو"ا
 (جع بة لل ضعرع)أإ ترحمل  أدجبين أإ تكذب وسرل 



النعفيػػػة وكربػػػت مرصػػػلة مشػػػ دة ي أمػػػع إذا كعجػػػت " إ"جع ػػػبة لل ضػػػعرع أدغ ػػػت يف " أف"فػػػ ذا كعجػػػت *
وكػػذلن إذا كعجػػت مػػع م  ػػ لة ما ػػ إ فيهػػع ( أف إ)سلتتػػة مػػا الثةيلػػة فصػػلت مػػا إ وكربػػت منتصػػلة 

إف مػع د لػت شػيء طيػب " : إف"منتصػلة دػا " مػع"ادلش دة ادلك  رة فركرػب " إف"النصب ما قبمل 
 .إف مع أسام إليو ى  إراعء وال ي ط اع يف ا اب اهلل . 

 : ىكذا "إفّ "دا الا مل مبطلة لو ي فركرب م   لة زػػ" إف"كعفة لػػ" مع"أمع إذا كعجت 
" م  ػ لة"أمػع إذا احر لػت ك هنػع " إظلع ي د  ح زو ليك ج ا ما أ حعب ال اري"ي " إظلع اهلل إلو واح "
إظلػع  ػػنا ا  / "إظلػػع فالػَت ح ػػٌا : نػعز كرعزرهػػع مرصػلة أو منتصػػلة إحر عذلػع األمػػريا ضلػ    -"كعفػة"و

 (. قراءتعف)زرفر وجصب كي  " كي  سعحر
حػ  إذ ي ( : ادلن جػة)أو حينئػذ " حػب ذا"ىكػذا " حبػذا"وما أمثلة فصمل مع ي رحق ال  مل كرػعزره  

يكرب هنػػع متصػػ لة خطػػأً " ع ور ػػع وحيث ػػع وكيت ػػعكل ػػع وطعدلػػع وسػػي "وقػػت إذ ي وىكػػذا( ادلن جػػة)وقرئػػذ 
 .كي  مع  والص اب يف كمل ذلن ال  مل / حيخن مع / رب مع / سّي مع / طعؿ مع / كمل مع )

ور ػع كػعف  الخطج ف، وئ  النقطتين فلع ال واء ، وعودم التفرةوق بوين التواء المربلطوة وال واء -12
لةعرئ ية  دلم الرعء ادلرز طة زعذلعء فيظا أهنع اذلعء ال بب يف جة  اذلعء ود ـ جة  الرعء ادلرز طة أف ا

ال  إ ترس  ف قهع النةطرعف ي فيلربل دليو األمر ي لكا ىنعؾ اػعزطع وااػحع أف الرػعء ادلرز طػة تنطػق 
سريرتن : سريٌة  -سريرٌة )تعء دن  ال  مل ي وىعًء دن  ال ق  ي وترس  متر حة إذا أسن  إليهع الض ري 

 :تنة  يف قعفية سجر أو شار ضل   وىذه إ( سريتن/ 
 الله  إ ديء إإ ديء ا خره    فعغتر لبجصعر وادلهعنره                    -
  وأستعين اهلل ف، ألفيه         مقاصد النحل ب ا محلةه  -

 أد ذ زكل عت اهلل الرعمو ما كمل شيطعف وىعمو وما كمل د  إمو
 (وىكذا) ولو يف درنعت ا خره      واهلل يةضي هببعت وافره  يل -       
/ ماة / زة / اللة / ىذة / تَػَن ة : )فعل ارس ف يكرب ف اذلعء األ لية أو ىعء الض ري منة طة ضل         
 ( اجتاعلُةُ / ميعة / دينية / دلية / ج دة 

 .والص اب يف كمل ذلن حذؼ النةطر  ألهنع ىعء ولي ت زرعء مرز طة 



: "  فيكتبولنالعاطفوة بتواء مربلطوة ( ثُمَّوتْ )الظرفيوة بتواء مفتلحوة ، و( ثموة)الخطج ف، وتابة  -13
والصػػ اب أف " كرػػب ذلػػن مُثرػػة أرسػػلو إليػػو"مث يكربػػ ف " مثػػت م اػػ دعت مه ػػة ينب ػػي الرحػػ ث فيهػػع

 :وىي حرؼ دط  وقعؿ الشعدر ( مثت)الظرفية زعلرعء ادلرز طة حىت ظلي  زينهع وز  ( مثة)تكرب 
 فمررت ثُمََّت ،لت ال ةعنين،     ... ى اللسيم ةسبن، ولقد أمر عل   
 ".فَػَث ر ظرؼ ولي ت يرؼ ي ومُثر حرؼ دط  ولي ت زظرؼ" 

وقػعؿ " وأزلتنػع مث ا خػريا: " -تاػعىل -وقػعؿ " وإذا رأيت مث رأيت جاي ع وملكػع كبػريا:" -تاعىل -قعؿ 
 ".وهلل ادلشرؽ وادل رب فأين ع ت ل ا فث  ونو اهلل : "
وخع ػرعً : )هكوذا ومن الخطج وتابة التاء المربلطوة المنلنوة المنصولبة مفتلحوة وبعودها ألو   -14
 (فامل ذلن مرتعً / أخذت ورقرعً / فاف 

 (مررت زعمرأتٍ / ومسات كل ًت / ىذه كل ٌت : ) أو كرعزة الرعء ادلرز طة متر حة دن  الرن يا ضل  
 (زعمرأةٍ / ل ًة ك/ كل ٌة )ي ( مرًة / ورقًة / وخع ةً :)  والص اب

ويرضػػػ ا ( زظعدػػػة)زضػػػعدة  ،ووووجن ةكتبووولاالخطوووج فووو، وتابوووة الضووواد  ووواء ، أو الظووواء ئووواداً -15
 ( وإ الظعل )وإ الضعل  ( وتتظمل)وتتضمل ( وادلظعؼ إليو)وادلضعؼ إليو ( والظ ة)يوالض ة (يرظ ا)

وي ركػو الػذي  وأغلب مع يةر ما ذلن يةر ألىمل الري  وكػذلن لػ وؿ اخللػيج حيػخن مسػر دػنه  ذلػن
 . سعفر إليه  ونعل ه  وحعداه  وحعدا ه 

وإتةػػػعف التصػػػمل زػػػ  الضػػػعد والظػػػعء :"إ زػػػ  مػػػا ننػػػب زينه ػػػع جطةػػػع وكرعزػػػة ي قػػػعؿ اامػػػعـ ال سلشػػػري  
إ غلػ ز : "ي وقػ  روي دػا أىػمل الالػ  قػ ذل   "الكشػعؼ"وانب ي ومارفػة سَلَْرَنْيهػع إ زػ  منػو للةػعرئ 

 ".ظعء يف فعحتة الكرعب الصاة خل  ما يب ؿ الضعد
اسػؤاؿ / اسػجمل انػعري / ارسػعلة / زعل ػة "   إذ ةكتبلن الخطج ف، عدم وتابة الالم الشمسية -16
/ ال ػػػػؤاؿ / ال ػػػجمل الرجػػػعري / الرسػػػػعلة / زعلل ػػػة : " والصػػػ اب يف ذلػػػن أف ترسػػػػ  الػػػاـ " ا ػػػحة/ 

ع الةعدػػػ ة أف الػػػػاـ ولاػػػمل تت ػػػري ذلػػػػن أف مػػػا يكرػػػب ذلػػػػن إظلػػػع يكرػػػب ك ػػػع يلتظػػػػو جعسػػػي(.الصػػػحة
الش  ية إ تنطػق ألتهػع وإمهػع وسػ  الكػاـ ي وإ تنطػق إمهػع يف ازرػ اء الكػاـ ي أمػع الػاـ الة ريػة 

إحػػػظ جطػػػق : فرنطػػػق فيهػػػع األلػػػ  والػػػاـ يف ز ايػػػة الكػػػاـ ي وإ تنطػػػق األلػػػ  فةطتػػػي أانػػػعء الكػػػاـ 
 نئرن والش ل طعلاةٌ / الش ل طعلاة :الرتاكيب ا تية 

 والة ر طلر/ طلر  الة ر 



حيوث ةرسوملن ا بخوط الر،عوة ومو  ذلوك :  الخطج ف، رسم النلن والقا  والشين والضاد -17 
نلل يف مكعف قريػب / أخذ ىذا ما دلي / يطلق : ف ؽ ش ض فيكرب ف ىكذا : ةنطقلن ا هكذا 

 .ينةء دلي احلجر امسو وىكذا / إف زل  اً  عدٌؽ / 
 رافق/ دعرض / إف / ينعقء / ما :   ويف الن خ وااهع ىكذا والص اب يف الرقاة د ـ وار النة 
 .دوف جة  (     رافق/ دعرض / إف / ينعقء / ما : )ويف الرقاة ىكذا   

اخلطػػأ يف كرعزػػة األفاػػعؿ ادلارلػػة ا خػػر الػػ  تةػػ ـ دليهػػع نػػعـز زػػذكر حػػرؼ الالػػة يف  خػػر التاػػمل  -18
إ تلةػػي / إ تن ػػم ذكػػر اهلل  / اهلل إذلػػع  خػػر  إ تػػ د  مػػر/ إ تنهػػم دػػا خلػػق وتػػأيت مثلػػو : ىكػػذا 

 : والص اب حذؼ حرؼ الالة لرة ـ اوعـز ىكذا . زعلة عمة دلم األرض 
إ تلػػػق زعلة عمػػػة دلػػػم / إ تػػػنل ذكػػػر اهلل / إ تػػػ ع مػػػر اهلل إذلػػػع  خػػػر / إ تنػػػو دػػػا خلػػػق وتػػػأيت مثلػػػو 

 األرض 
الاعمػػة أو األمػػعكا الاعمػػة كػػ ور ادليػػعه واحلػػ ا ق وىػػذا جػػراه كثػػريا يف النصػػع ح الػػ  تكرػػب يف ال ػػيعرات 

 .وادلرن ىعت أو دلم ادلنش رات ال  ت زع يف ادلنعسبعت وغريىع 
 لِّم دلم النػ  : ضل  ويرتب  زعخلطأ ال عزق كرعزره  فامل األمر ادلارمل ا خر زذكر حرؼ الالة  -19

 .ام ح وارمي وارزح/ فػِّْر اخرعر َووَ / تاعىل إىل حيخن النكهة والطا  اللذيذ / ادلخرعر 
والصػ اب حػػذؼ حػرؼ الالػػة ألف فاػمل األمػػر منػو يبػػ  دلػػم مػع غلػػـ  زػو مضػػعردو ي فػ ذا كػػعف مضػػعردو 

 .غلـ  يذؼ حرؼ الالة ف ف األمر منو يُب  دلم حذؼ حرؼ الالة 
ىكػذا لن ف اخلطأ يف كرعزة فامل األمر ادل ن  إىل واو او عدة أو يعء ادلخعطبػة أو ألػ  اإانػ  زػع -20
ارمػػ ف واددػػ ف ارميػػعف واددػػ اف ارمػػ  كػػذا والصػػ اب حػػذؼ النػػ ف ألف األمػػر يُبػػ  دلػػم مػػع غلػػـ  زػػو : 

مضػػعردو ومضػػعرع ىػػذه األفاػػعؿ اخل  ػػة الػػ  نػػـ  يػػذؼ النػػ ف فػػعألمر منػػو يُبػػ  دلػػم حػػذؼ النػػ ف 
 .ارمي / ادد ا / ارميع / ادد ا / ارم ا : فعلص اب كرعزرهع ىكذا 

 .ات ىذا دلم أل نة اخلليجي  واخع ة ال ا دي ف منه  وأكثر مع مس
، فيكتبوولن  والخطووج فوو، اإلبقوواء علووى نوولن فموو  المووذور السووالم والملحووق بووه عنوود اإلئووافة-21

ػػ  / مػػ يروف اادارة سيحضػػروف يػػـ  كػػذا / قضػػم فػػاف سػػن  حيعتػػو م رتزػػعً : خطووجً  / إهنػػ  ماقػػ ف رهبِّ
 .ظعدل  أجتِ ه  



مػػػػ يرو اادارة / قضػػػػم فػػػػاف ِسػػػػيِن حيعتػػػػو م رتزػػػػعً : النػػػػ ف لةاػػػػعفة ي فيةػػػػعؿ والصػػػػ اب حػػػػذؼ تلػػػػن 
 .ظعدلي أجت ه  / إهن  ماق  رهب  / سيحضروف يـ  كذا 

وذلن ألف ج ف مجر ادلذكر ال عم وادللحق زو جةـ  مةعـ الرن يا يف اإس  ادلترد ي وتن يا اإسػ  ادلتػرد 
 :   ػُلذؼ دن  اااعفة فكذلن مع قعـ مةعمو ضل

 ىذا كرعب       ىذا كرعب زل           ىذاف كرعزع زل    
 .ىؤإء  عحب ا أخي       
 "  ع ق مت ي اه" "تبت ي ا أيب ذلب وتب:" -تاعىل -قعؿ      
 " إف الذيا ت فعى  ادلا كة ظعدلي أجت ه " "إهن  ماق رهب "     
خطػػػػأ إما ػػػػي والصػػػػ اب " ِسػػػػيِنِّ حيعتػػػػو"ليػػػػعء يف ومػػػػا اوػػػػ ير زعلػػػػذكر أف جنبػػػػو إىل أف تشػػػػ ي  ا      

ملحةة   ر ادلذكر ال عم ي يرفر زعل او ي وينصػب " سن ف"و" سنة"ألهنع مجر " ِسيِن حيعتو"ت كينهع 
 -22. وغلر زعليعء ي ودنػ  إاػعفرو حتػذؼ ج جػو رفاػع وجصػبع ونػرا دوف تشػ ي  اليػعء يف النصػب واوػر 

  عم يف كرعزعهت  زعليعء دا  ع دوف مرادعة دل قر الكل ة ما اادرابوما ذلن أيضع ورود مجر ادلذكر ال
الطػاب شلرػعزيا ي ضلػا مةبلػ  دلػم : ؛ رك جع إىل ال ه لة يف جطةو أو نها زةعد تو ي فيكرب ف مثا 

ي ىػػػؤإء مػػػؤمن  زةضػػػيره  ي التل ػػػطيني  مضػػػطه يا ي ومػػػنه  ادلباػػػ يا دػػػا أراػػػه  ي  شػػػهر الصػػػـ 
 . ى  ادلخرن  ما ديعر 

الطاب شلرعزوف يضلػا مةبلػ ف دلػم شػهر الصػـ  ي ىػؤإء : والص اب يف ذلن كلو رفر اإس  فنكرب 
 .مؤمن ف زةضيره  ي التل طيني ف مضطه وف ي ومنه  ادلبا وف دا أراه  ي ادلخرن ف ما ديعرى  

جيعزػة )عل او حيػخن يرفػر زػ( تن ب فيو أحرؼ دػا حركػعت)والةعد ة أأف مجر ادلذكر ال عم إدرازو فردي 
 ( .جيعزة دا الك رة)ي وغلر زعليعء (جيعزة دا الترحة)ي وينصب زعليعء ( دا الض ة

 "وأولئن ى  ادلتلح ف"ي "ق  أفلح ادلؤمن ف"ي " إظلع ادلؤمن ف إخ ة: " -تاعىل -قعؿ
مػػع كػػعف اهلل ليػػذر "ي " وذكػػر فػػ ف الػػذكرى تنتػػر ادلػػؤمن "ي "وزشػػر ادلػػؤمن : " -دػػ  مػػا قع ػػمل -وقػػعؿ

 " .ادلؤمن 
إف يف ال ػػػ  ات "ي " إجػػػو مػػػا دبعدجػػػع ادلػػػؤمن "ي " واهلل ذو فضػػػمل دلػػػم ادلػػػؤمن : " -سػػػبحعجو -وقػػػعؿ

وىػػ  دلػػم مػػع "ي " وكػػعف حةػػع دلينػػع جصػػر ادلػػؤمن " "وكػػعف زػػعدلؤمن  رحي ػػع" "واألرض  يػػعت لل ػػؤمن 
 " .يتال ف زعدلؤمن  شه د



إ يف الكرعزػػة وإ يف النطػق شػريطة الراػػرؼ دلػم م قػػر فػ ذا دلػ  إدػػراب ىػذا او ػر م ػلػػ ث اخلطػأ ي 
 .الكل ة ووظيترهع يف الرتكيب أو الابعرة 

ومنػػو كػػذلن اخلطػػأ يف إلػػ اـ ادلثػػ  اليػػعء يف مجيػػر حعإتػػو اادرازيػػة نريػػع وراء ال ػػه لة وفػػراراً مػػا  -23 
يػذيا يف الصػبعح دوف وخػرج الرل / وصلح ال ل يا / حضر الطعلب  : ي حيخن يكرب ف  اوهمل زعلةعد ة

 .وفرح الص رييا زعللابة/ إفطعر 
حضػر الطعلبػعف ي وصلػح ال لػ اف ي وخػرج :والص اب يف ذلن كرعزرو زعألل  ألجو يف حعلػة رفػر فيكرػب 
 .الرل يذاف يف الصبعح دوف إفطعر ي وفرح الص رياف زعللابة 

يػخن يرفػػر زػعألل  وينصػب وغلػػر والضػعز  ىػ  مارفػة إدػػراب ادلثػ  دلػم الل ػة التصػػيحة ل ػة الر ػعـ ي ح
وج جػػػو مك ػػػ رة حػػػىت إ يلرػػػبل زنػػػ ف مجػػػر ادلػػػذكر ال ػػػعم ادلنصػػػ ب أو ا ػػػرور ي فنػػػ ف او ػػػر )زعليػػػعء 
وىذه الن ف حتذؼ دن  ادلثػ  وإ تبةػم ز ػبب ( تن ب فيو أحرؼ دا حركعت)ف درازو فردي ( متر حة

إظلػػع ادلؤمنػػ ف "ي " زػػ يل وشػػعى ْي دػػ ؿٍ  إ جكػػعح إإ: "وضلػػ  " تبػػت يػػ ا أيب ذلػػب وتػػب:"اااػػعفة ضلػػ  
 ".واتمل دليه  جبأ ازيْن  دـ زعحلق"ي " إخ ة فأ لح ا ز  أخ يك  واتة ا اهلل

ي "ودخػمل ماػو ال ػجا فريػعف"ي ..." قعؿ رناف ما الذيا ؼلػعف ف : "أمع ش اى  إدراب ادلث  زعلرفر  
 . "ف ف م يك جع رنل  فرنمل وامرأتعف شلا ترا ف ما الشه اء"

وااػرب ذلػ  مػثا رنلػ  "ي " ف نػ  فيهػع رنلػ  يةرػراف"ي " فػ ف م يك جػع رنلػ : "وشعى  النصػب 
 .." .نالنع ألح علع ننر 

إل أريػ  "ي " مػع ناػمل اهلل لرنػمل مػا قلبػ  يف ن فػو"ي " ومنه  ما ؽلشي دلم رنل :"وشعى  اور  
 ..."أف أجكحن إح ى ازن  ىعت 

 وذلك وئ  الياء بعد االسم المنقلت المرفولع أو المجورور المنكور  ومن الخطج اإلمالا، -24
قعاي زعحملك ة " خعل  أمح  الاةبعوي. " زعلنة  زلعمي" زل   دلي اإسكن رال: "، فيكتبلن م ال 

والصػ اب يف " شػةة يف مكػعف راقػي ز ػار م ػري:"أو ترى إداجػع دػا زيػر شػةة يف مكػعف راٍؽ . الاليع 
 :فرتس  ىكذا ذلن كلو حذؼ اليعء 

ىذه شةة يف مكعٍف راٍؽ "قعٍض زعحملك ة التاجية ي و "فاف زا فاف"زلعـٍ زعلنة  ي " فاف زا فاف"
وىػ  كػمل اسػػ  ماػرب  خػػره يػعء إزمػة مك ػػ ر مػع قبلهػػع )ألف الةعدػػ ة أف اإسػ  ادلنةػػ ص " ز ػاٍر م ػرٍ 



كػمل مػا " "ينكحهػع إإ زاٍف أو مشػرؾٌ ال اجيػُة إ : "حتذؼ يعؤه إذا كعف منكرا يف حعلة رفر أو نر ضلػ  
 ". ىذا قعٍض دعدؿٌ " "مررت زةعضٍ " "دليهع فعفٍ 

مرف دع أو رلرورا أو منص زع أو مضعفعً فرثبػت يػعؤه يف ىػذه ادل ااػر )أمع إذا ورد منص زع منكرا أو مارفع 
حضػػر / مػػررت زعلةعاػػي الاػػعدؿ / كرمػػت الةعاػػي / حضػػر الةعاػػي / احرتمػػت قعاػػيع دػػعدإ : ضلػػ  
 .ورأيت زلعمي ال ا رة/ عاي احملك ة ق

والصولاب حوذ  اليواء ألن المنوادى  (ةوا أبتو،)فو، نوداء األب باليواء " ةوا أبوت"ومنه وتابة  -25
 : المضا  إلى ةاء المتكلم ةجلز فيه خمسة أملر

 ( يع أيب)إزةعء يعء ادلركل  سعكنة  -1
 (يع دبعديَ )حتريكهع زعلترح  -2
 "يع دبعِد فعتة ف"ة قبلهع حذفهع واإكرتعء زعلك ر   -3

يػع ح ػرتع دلػم " "يع أستع    دلم ي س : "قلب الك رة قبلهع فرحة وقلب يعء ادلركل  ألتعً -4 
 "مع فرطت يف ننب اهلل 

 .يع دبعَد   فعتة ف: قلب اليعء ألتع والك رة فرحة وحذؼ األل  -5 
يػع )لرػعء ادلتر حػة مك ػ رة ومتر حػة أمع يف ضل  ج اء األب واألـ فيج ز حػذؼ اليػعء والراػ ي  دنهػع زع

لكػا أف غل ػر زػ  الرػعء واليػعء فػا غلػ ز ي ومػا مث (  يػع أزػِت يػع أُمرػتِ / يػع أزػَت يػع أمرػَت / أيب يع أمػي 
ََ )فعخلطأ اازةعء دلم الرعء مر اليعء والص اب حذؼ اليعء  ََ  يع أمرِت  (يع أزِت

 ...(نعل أزرعه معذا ق  ؼل  ز)لكا ق  ينعدى األب من وزعً  
 ...".يع أزِت م تاب  مع إ ي  ر وإ يبصر "ي ..." يع أزِت إ تاب  الشيطعف : " -تاعىل -قعؿ
وكل ػع / كل ع ذاكرت كل ع تت قػت : نحل ف، التراويب الشرطية" ولما"ومن الخطج  كرار  -26 

ْرَت   أخلصت كل ع ُق ِّ
فاػػػمل الشػػػرط : نعزمػػػة ترطلػػػب فالػػػ   أداة شػػػرط غػػػري" األوىل"الثعجيػػػة ألف " كل ػػػع"والصػػػ اب حػػػذؼ 
كل ع دخػمل دليهػع زكريػع " ي " كل ع أوق وا جعرا للحرب أطتأىع اهلل : " -تاعىل -قعؿ. ون اب الشرط 

ورأيت ىذا كثريا يف الروايعت والةصص والكرب ال  تا  زةصػص األطتػعؿ " احملراب ون  دن ىع رزقع 
 .ي فهي تتي  الركرار وإ تبركر شيئع 



 "،اطبوة/ وافوة/ بعوك/ ووا/ م وا/ ييور:"علوى ولموات معينوة هو، " الوو"الخطج إدخال ومن -27 
يػذىب / يةػ ؿ الػبا / مهػر ادلثػمل:" و،د صارت هذب الزموة عنود و يور مون البواح ين حيوث ةكتبولن

 " الكمل إىل كذا وكذا 
أو / يةػػ ؿ زاػػ  النػػعس/ مهػػر مثلهػػع: وكرعزػػة الكل ػػػعت دوهنػػع ضلػػ  " الػػػ"والصػػ اب يف كػػمل ىػػذا حػػذؼ 

 .ية ؿ زا  ما النعس إىل غري ذلن 
 : هذب الكلماتألف 

مػػررت :ومػػا مث تصػ  النكػرات رغػ  إاػعفرهع إىل الضػ ري ضلػ  " الػػ"يف ااهبػعـ فػا تراػرؼ زػػ إمػع م غلػة
ورأيت رنا غريؾ ي فلػ  أهنػع اكر ػبت الراريػ  مػا ادلضػعؼ إليػو زاػ ىع لرارفػت زػو ودلػع / زرنمل مثلن

 . الصتة يلـ  أف تطعزق ادل   ؼ تاريتع وتنكريا ح أف تص  النكرة ؛ ألف 
والرن يا فيهع تن يا د ض دػا كل ػة ىػي ادلضػعؼ إليػو ي ف مػع أف تػرى مضػعفة وإمػع أف تػرى  وإمع من جة

ك ػع ىػ    -منكرة ومن جة والرن يا د ض دا ادلضعؼ إليو أي أهنع مضعفة إاػعفة دا  ػة أزليػة وإ غلر ػر
 ( .أي زا  ال ارس )حضر زا  ال ارس  ي حضر زاٌ  :ؿ جة  . ز  ادلارؼ وادلضعؼ -مالـ 
 .أي كمل إج عف أو كمل سلل ؽ " كمل يا مل دلم شعكلرو: " -تاعىل -قعؿ 

كػمل مي ػر دلػع : " - لم اهلل دليو وسل -أي كمل صل  وقعؿ" وكمل يف فلن ي بح ف: " -تاعىل -وقعؿ
فػذكر ادلضػعؼ " عه طع ره يف دنةػووكمل إج عف أل من: " -د  ما قع مل -وقعؿ. أي كمل إج عف " خلق لو

 ". اؿ"إليو ي وليل يف الةر ف وإ يف ال نة دلم ات عدهع كل ة ما الكل عت ادلذك رة وردت مارفًة زػ
 .ورانر ىذه الكل عت يف ل عف الارب أو يف الةعم س احملي  أو يف ادلاج  ال سي  وضل ىع 

األمػػر ال ػػري مرغػػ ب : فيكربػػ ف خطػػأً  يف  ػػ ر اااػػعفة" غػػري"دلػػم " اؿ"ومػػا اخلطػػأ إدخػػعؿ  -28 
دلػػم ادلضػػعؼ إليػػو إ دلػػم " اؿ"الةضػػية ال ػػري مته مػػة والصػػ اب إدخػػعؿ / الرنػػمل ال ػػري مطلػػ ب/ فيػػو

 .الةضية غري ادلته مةي وىكذا / الرنمل غري ادلطل ب/ األمر غري ادلرغ ب فيو:ادلضعؼ فيةعؿ 
يػػ خل ىع دلػػم  ػػ ر  ادلضػػعؼ زػػأف إدخعذلػػع دلػػم الاػػ د" اؿ"ومػػا اخلطػػأ كػػذلن يف اسػػرا عؿ  -29

. كرػػػب اخل ػػػػل خطعزػػػعت وخطبػػػػت الػػػثاث خطػػػػب : ي يكربػػػػ ف الرتكيػػػب اااػػػعيف إ دلػػػػم دجػػػ ه 
قػػػرأت اػػػل اخلطعزػػػعت ي وخطبػػػت : جكرػػػب : دلػػػم دجػػػ  الرتكيػػػب اااػػػعيف " اؿ"والصػػػ اب إدخػػػعؿ 

 .ااث اخلطب ي وفرحت أرزاة األز اب 
 



 :  قاطوالقاعدة ف، باب  عرة  العدد ذات ثالث ن 
أي )دلػػم دجػػ  الرتكيػػب اااػػعيف " اؿ"دخلػػت  -كحعلرنػػع تلػػن  -أجػػو إذا كػػعف الاػػ د مضػػعفع :األولووى 

 .وسبةت األمثلة ( دلم ادلضعؼ إليو
دلػم  ػ ر اااػعفة " اؿ"دخلػت ( أي مػا الاشػرة مػر مػع أقػمل منهػع)أجو إذا كعف الا د مركبػع  : ال انية

علة ي وتصػػػتحت اإاػػػين دشػػػر كرعزػػػع ي ومكثنػػػع قػػػرأت ااحػػػ ى دشػػػرة رسػػػ: ضلػػػ  ( أي دلػػػم ادلضػػػعؼ)
 .ال باة دشر ي مع يف احلـر ادلكي ي وقضينع الثااة دشر البعقية يف احلـر ادل ل 

( أي دلم ادلاط ؼ وادلاط ؼ دليو ماػع)أجو إذا كعف الا د ماط فع دخلت دلم الرتكيب كلو  : ال ال ة
 .والاشريا رسعلًة ي وىكذا  كربت األرزاة والاشريا خطعزعً ي وفرحت اخل ل: ضل  
واشػػػرتيُت جتػػػل " قػػػرأت جتػػػل التصػػػمل: " نحووول اسوووتعمال ولموووة نفوووس ل يووور العا،وووا -30 

والصػ اب ناػمل الكػاـ دلػم . وفرحت جتل الصتحة الػ  فرحرهػع / الكرعِب الذي اشرتيَت 
 :  رة الر كي  ادلان ي ىكذا 

وذلػن ألف ىػذه األشػيعء .  افتحوت الصوفحة نفسو / اشترةت الكتاب نفسوه/ ،رأت الفصا نفسه 
س حىت ين ب التامل إليهع؛ ولذلن يارب يف مثمل ىذه الابعرات   زأسل ب  َْ غري الاعقلة لي ت ذلع َجَ 

 .الر كي  ادلان ي ك ع مر 
أدجبرػين ىػذه الةصػي ة مػا حيػخن :  فيكتبولن وئ  وسرة  حت االسوم اللا،و  بعود حيوث -31  

والص اب ا  مع زاػ  حيػخن ألهنػع تضػعؼ إىل او ػمل . ادلض  ف ي وأمع ما حيخن الشكمل فاليهع جة  
فالية كعجت أـ امسيةي ف ذا ورد زا ىع اس  رفر دلػم اإزرػ اء واخلػرب زلػذوؼ تةػ يره حع ػمل أو م نػ د 

ونل ػػت " / انلػػل حيػػخن ينرهػػي زػػن ا لػػل: " - ػػلم اهلل دليػػو وسػػل  -أو واقػػر أو اعزػػت ي قػػعؿ
 .( أي ذاىب)وذىبت حيخن زل   / حيخن زي  نعلل 

حيػخن سػهيمل "و( حيػخن يل الا ػع  : )وأمع ما نر اللتػظ زاػ  حيػخن فػذلن شػعذ إ يُاػ رُؿ دليػو ضلػ   
 .فا ادربعر زو ألجو م   ع فيحتظ وإ يةعس دليو " طعلاعً 
والصػػ اب ك ػػر اذل ػػ ة ون زػػعً وكرعزرهػػع " حيػػخن َأفّ "   إذ ةكتبوولن بعوود حيووث" إن"فووتح همووزة  -32

" إفّ "تضػػعؼ إىل او ػػمل فػػ ذا تصػػ رت مجلَرهػػع " حيػػخن"لةعدػػ ة أف ؛ ألف ا" حيػػخن ِإفّ "أسػػتمل األلػػ  
ونػػب ك ػػرىع حػػىت تظػػمل دلػػم تركيبهػػع ومجلريهػػع ي ولػػػ  أهنػػع فرحػػت ألوِّلَػػْت  صػػ ر قػػعـ مةػػعـ الكل ػػػة 



ال احػػ ة واجرتػػم شػػرطهع ي أمػػع إذا أولرهػػع زاػػ  فرحهػػع فػػا زػػ  مػػا إاػػ عر خػػرب ذلػػع ودػػ ـ اااػػ عر أوىل 
 .ُيَصعر إليو  ؛ألجو إ ػلرعج إليو فا

ورأيػت ىػذا حع ػا يف األخرػعـ اخلع ػة زػعو ازات  ي"اليو،"وتابت م لممور الوذي  وم إل واؤب  -33 
اخػػػ  ط يػػػمل " إغػػػي"وضل ىػػػع يف ادلصػػػعم احلك ميػػػة وادلؤس ػػػعت الاعمػػػةي فانػػػ ى  خػػػر  منةػػػ ش دليػػػو 
" أل ػم"ألف التامل ىػ ي ر دب الشيء ادلطل ب إل عءه س اء أكعف ن از ستر أـ غريه ي و  ازو ُمْلً م 

مسػر فهػ  سػعمر وجظػر فهػ  جػعظر : واس  التعدػمل مػا الثااػي دلػم وزف فعدػمل ضلػ  " ل ع"وليل الثااي 
فهػػ  إغ مػػا الل ػػ  أمػػع اسػػ  ادلتاػػ ؿ مػػا غػػري الثااػػي كعلرزػػعدي واخل عسػػي وال  اسػػي فيػػؤتم " ل ػػع"و

أقبمل  يةبمل فه  ُمةَبمل :ا خر ضل   زعدلضعرع أوإ مث يةلب حرؼ ادلضعردة مي عً مض  مًة ويترح مع قبمل
جةػػ ؿ ىػػذا أمػػر ُمْل ًػػم . فهػػ  ُمْل ًػػم " أل ػػم"زػػو واجطلػػق فهػػ  منطلَػػٌق زػػو واسػػرخرج فهػػ  م ػػرخرٌَج منػػو فػػػ

 .وليل أمرا إغيعً 
والصػ اب " رنػمل إغػي"وما او ير زعلرنبيو كرعزره  للشػخص الػذي يل ػ  ويػركل  كثػريا مػا غػري جتػر  
ولػػذلن فعدلضػػعرع يُػْل ػػي إ يَػْل ػػي وإظلػػع . منكػػر يف حعلػػة رفػػر فرحػػذؼ يػػعؤه  ألجػػو اسػػ  منةػػ ص" إغٍ "

 .يَػْلُ   : يُلِ ي لكا ما لَ ع : ادلضعرع ما أْل َم 
: " والصولاب أن ةكتوب هكوذا  "وملئولع ُمْلِفوٌت لسنسوان"،" أمر ُمْلِفٌت لِلنظور"وةكتبلن  -34

واس  التعدمل ما الثااي " َلَتتَ "امل ااايوذلن ألف الت" م ا ع إفت لةج عف"و" أمر إفت للنظر
الرزػعدي حػىت جصػ غ منػو ملتػت ي فعلصػ اب " ألتػت"وليل يف الل ة (لتت فه  إفت)دلم وزف فعدمل 

 ".إفت للنظر"
" والفتا وووان الصووو ر ان"، " القضووويتان الكبر وووان"، " الووودولتان العظمتوووان: "وةكتبووولن خطوووج  -35

 :  ةخطلن ا بالتاء والصلاب بالياء
كػمل )ألف الةعد ة يف اإس  ادلةصػ ر " ل ولرعف الاظ يعف ي والةضيرعف الكربيعف ي والترعتعف الص ريعفا"

أف األل  إذا كعجػت رزعديػة فػأكثر قلبػت يػعء مث ُوِاػَاْت ( اس  مارب  خره أل  إزمة متر ح مع قبلهع
 :دامة الرفر أو النصب أو اور وذلن دن  الرثنية ومجر ادلؤجخن ال عم ضل  

 كربى         كربيعف  كربي         كربيعت 
 دظ م        دظ يعف  دظ ي       دظ يعت

 .ليلم           ليليعف   ليلي            ليليعت  وىكذا  



مرفلعواً إذا ووان فمو  موذور سوالماً  -فو، أسوللب االختصوات  -وتابة االسوم المخوتا -36 
جشػه  ضلػا : كػذا وكػذا أو يكربػ ف أسػتمل ادلكعتبػعت الةضػع ية ضلا ادلرخصص ف يف كذا جتامل  : ىكذا 

والصػػػ اب كرعزرػػػو زعليػػػعء ألجػػػو متاػػػ ؿ زػػػو منصػػػ ب دلػػػم اإخرصػػػعص زتاػػػمل ... ادل قاػػػعف أدجػػػعه زكػػػذا 
 :زلذوؼ ون زع تة يره أخص أو أدين فرة ؿ مثا 

. س خ فع ما اهلل أكثر النع -ادل ل   -ضلا/ رل اف   -الطعلب  -إجنع/  رلره وف   -الطاب -ضلا
فعلصػ اب أف جكرػب " إ ج رث مع تركنعه  ػ فة -ماعشر األجبيعء -ضلا: " لم اهلل دليو وسل   -قعؿ
 .يف كذا ؽلكننع فامل كذا وكذا  -ادلرخصص  -ضلا: 
 .دلم  حة كذا وكذا  -ادل قا  أدجعه -جشه  ضلا 
 .نع أف فاجع فامل كذا وكذا وكذا أمعم -ادل قا  أدجعه -جشه  ضلا 

أحػب كػذا وخص  ػع ادل رسػ ف :  حيوث ةكتبولنخطوج " بخاصوةٍ "و" خصلصواً "وتابة موا بعود  -37
ُر النعَس واخع ة ا ره يا  ادلخلص ف أو أَُق ِّ

أحػػػب : دلػػػم أجػػػو متاػػػ ؿ زػػػو لل تاػػػ ؿ ادلطلػػػق خص  ػػػع ضلػػػ  " خص  ػػػع"والصػػػ اب جصػػػب مػػػع زاػػػ   
فريفػر دلػم أجػو " اخع ػة" يا أمع مع زا  وأق ر الطاب وخص  ع ا ره/ الال عء وخص  ع الصعدق  
وأحػػػرـت / أقػػػ ر الال ػػػعء واخع ػػػة ادلخلصػػػ ف : خػػػرب مرةػػػ ـ ضلػػػ  ( واخع ػػػة)مبرػػػ أ مػػػؤخر وشػػػبو او لػػػة 
 .الطاب واخع ة ادلرت ق ف 

يرفػر وترلػ  دامػة الرفػر يف ادلتػرد دنػو يف " واخع ػة"ينصػب ي ومػع زاػ  " وخص  ػع"ف ع زا  تركيب 
 :ر ي وكذلن ترل  دامة النصب يف ذلن تة ؿ ادلث  ودنو يف او 

 ادللر ِمَ  / ادللر َمْ  / أحب الال عء وخص  ع ادللر ـَ  
 .ادللر م ف/ ادللر معف / أحب الال عء واخع ة ادللر ـُ  

شلػع تػعؼ : نحول  االستف امية إذا  قدم علي وا حور  فور" ما"ومن الخطج وتابة األل  بعد  -38
 فب ع اشرتيت ذلن /  مع ىذا ال نمل إإ/ دامع ترتا  / 

اإسػػرتهعمية إذا تةػػ ـ دليهػػع حػػرؼ اوػػر فرقػػع زينهػػع وزػػ  األجػػ اع األخػػرى " مػػع"والصػػ اب حػػذؼ ألػػ  
 :فنكرب" مع"لػ
 .فب  تبشروف ؟ د  ير عءل ف ؟ م أذجت ذل   
 : وإذا كعف حرؼ الالة ينرهي زيعء تةلب ألتع ضل   



 وهذي الضجة الكبرى عالَم      إالَم الخل  بينكمل إالمَ     
 فحرعـ حرعـ الانعء ادلط ؿ  
 :فا حتذؼ ألتهع وإف تة ـ دليهع حرؼ اور " ذا"اإسرتهعمية مر " مع"أمع إذا ركبت  
 دلعذا فالت ىذا ؟  عذا يكل ين هبذا الشكمل ؟ 

ألف التاػمل  "ادلرسػمل فػاف"الراسػمل فػاف والصػ اب : كرعزره  خل  اخلطعب زاػ  كرعزرػو ولصػةو   -39
واسػػػ  التعدػػػمل مػػػا الرزػػػعدي يكػػػ ف ز جػػػة مضػػػعردو مػػػر قلػػػب حػػػرؼ ادلضػػػعردة مي ػػػع " أرسػػػمل"رزػػػعدي ىػػػ  

 .م رةِبمل  -م رخرِج -مةِبمل -مرِسمل -منطِلق: مض  مة وك ر مع قبمل ا خر 
رسػػمل الباػػري رسػػا ورسػػعلة كػػعف فيػػو لػػ  واسػػرتخعء ي : جةػػ ؿ " رسػػمل"أمػػع الراسػػمل فهػػ  اسػػ  فعدػػمل مػػا 

ي ( الراسػمل فػاف:وليل ىذا ى  ادلةص دي ما كرعزة الكعتب خل  اخلطػعب)أي م رتسمل  وشار َرْسملٌ 
 .و  ازو ادلرسمل فاف 

هوذا أمور طََبِعوّ، : وإفراءات طبيعية وصلابه  -ومسجلة طبيعية -هذا أمر طبيع،: وةكتبلن  -40
يػة وذلػن ألف وإنػراءات طبا-م ػألة طبايػة -(بفتح الباء وحذ  الياء ووسر العين و شودةد اليواء)

يكػ ف يػذؼ تػعء الرأجيػخن ( مثػمل طبياػة ودةيػ ة و ػحيتة وقبيلػة وضل ىػع)الةعد ة يف الن ػب إىل فايلػة 
وحذؼ يعء فايلة وحت يمل الك رة الػ  قبلهػع إىل فرحػة مث واػر يػعء الن ػب ادلشػ دة الػ  ترطلػب ك ػر 

 :مع قبلهع ىكذا 
 حتذؼ الرعء. طبياية دن  الن ب إليهع        طبياة 
مث ت اػػر يػػعء . مث حتػػ ؿ الك ػػرة إىل فرحػػػػػػػة            طََباػػػ . مث حتػػذؼ اليػػعء          طَِبَاػػػ . طِبيَاػػػ  

 الن ب  
دّي    ََ ِدّي .  َطَب ََ  ويك ر مع قبلهع           طَب

 ػلػػ ث لػػو فهػػ  طَْباِػػّي إ( زر ػػك  البػػعء)أمػػع الن ػػب إىل طْبػػر ( قَػَبلِػػّي ي َدَةػػِ ّي ي َ ػػَحِتيّ : )وكػػذلن 
إ ػلػ ث ةييػ  زػ  الن ػب إىل : شيء س ى وار يعء الن ب ادلش دة ادلك  ر مع قبلهع ي فػا يةػعؿ 

 :طبياة والن ب إىل طبر مث يرخذ ذلن مطية ل ار اليعء يف طبياة ويةعؿ طبياي إحظ 
 (.األوؿ متر ح البعء والثعل سعكُنهع)طََبِاّي ػػػػػػػػػػ  طَْبِاّي  

بكسر الفاء و شودةد " وِفيَّات"إذ ةكتبلن " وفاة"وتابت م ةاء مشددة ف، فم    ومن الخطج -41
ومػػا مث " الػػ ايف زعل فيػػعت"و" وفيػػعت األديػػعف إزػػا َخَلكػػعف"ومنػػو كرػػعب  "َوفَويَووات"اليوواء والصوولاب 



فعخلطأ وار ك رة حتت التعء وتش ي  اليعء والص اب وار فرحة ف ؽ التعء ومثيلرهع سلتتة ف ؽ اليػعء 
. 

والصولاب مشواةخ بيواء م نواة ( ب موزة بعود األلو )علوى مشوااخ "شيخ"ومن الخطج فمع م  -42
 حتيووة ، وذلووك ألن القاعوودة أنووه إذا و،عووت اليوواء موودا زااوودا ثال ووا فوو، المفوورد ،لبووت فوو، فموو  

دظي ة دظع   / كبرية كبع ر / دةي ة دةع   / قبيلة قبع مل /  حيتة  حع   :  نحل التكسير همزة
 .ع ر فطرية فط/ 

مايشة ماع ء / مكي ة  مكع   : )أمع إذا كعف اليعء أ لية إ زا  ة ف هنع تبةم يعء وإ تةلب عل ة ضل  
 ماػػع ءونالنػػع لكػػ  فيهػػع :" -تاػػعىل -ولػػذلن ديػػب دلػػم زاػػ  الةػػراء قػػراءة ق لػػو( مشػػيخة مشػػع خ/ 

ع مػػػا التاػػػمل دػػػعش ألهنػػػ)وذلػػػن لكػػػ ف اليػػػعء يف مايشػػػة أ ػػػلية ( 20/ احِلجػػػر" )ومػػػا ل ػػػر  لػػػػو زػػػرازق 
ي ولي ت زا  ة م ا اعلثة ي فكعف يلػـ  زةػعء يع هػع دوف ت يػري ي ىػذا ىػ  الةيػعس أف ن ػر دلػم ( يايء

رانر إدراب الةر ف للنحعس يف )أجو م يكا ػل ا الارزية : متعدمل زرحةيق اليعء وقيمل يف حق الةعرئ 
ىل ردىػع وإ متػر مػا قب ذلػع ألف الةػراءة ودنػ ي أهنػع إذا ابرػت  ػحة الةػراءة فػا سػبيمل إ( ا ية ادلذك رة

 .سنة مرباة إ نري دلم األقيل يف الل ة وإ األفشم يف الةيعس 
 " .مهعؿ"والرتاب " فاف رنمل مهعب"ي و" ادلبعع إ يرد"ويكرب ف خطأ  -43

ب وفػاف رنػمل مهيػ( أي الشيء الذي وقر دليو البير واجت  رللػل البيػر إ يػرد)و  ازو ادلبير إ يرد 
والقاعووودة أن الفعوووا المعتوووا ( أي وقػػػر دليػػػو ادلهعزػػػة مػػػا النػػػعس فهػػػ  سَلِْشػػػّي اوعجػػػب مهيػػػب الطلػػػق)

 :ىكذا  إذا صيغ منه اسم المفعلل وان له صلر ان م لب وم يب( األفل )اللسط 
 مهي ب     ز  زعلنةمل إداؿ ػل ثمهي ب              ادلتا ؿ اس ىعب    

 متا ؿ    خر و البعء وسك ف اذلعء  (  متا ؿدلم وزف )                
 .يلرةي سعكنعف ولنع حذؼ أي منه ع شريطة حذؼ مةعزلو يف ادلي اف  

 َمُهػػػيػْْ ب          َمهػػُ ب:  حذؼ األوؿ
 َمُت ؿ                                       

 َمُهػػيػْْ ب         َمُهْيب: حذؼ الثعل 
 َمُتْامل                                      



َمُتْاػػمل وىكػػذا يف كػػمل مارػػمل ال سػػ  ولػػ ى ( مهيػػب)مث تةلػػب اػػ ة اذلػػعء ك ػػرة لرنعسػػب اليػػعء زاػػ ىع 
أ حعب اونة ي مئذ خري م رةرا وأح ا "ي " فكعجت كثيبع مهيا: " -تاعىل -قعؿ: الا  لو   رتعف

 .ب وىذا الطاعـ مكيمل ىذا الشيء مبير وىذا الرنمل مهي" مةيا
الرنػمل مايػ ف والطاػعـ مكيػ ؿ والرنػمل : دلم أجو مثة ذلجة تبةي دلم ال او واليػعء مػا غػري ت يػري جةػ ؿ  

 .ولي ت زعلل ة التصيحة وإظلع ىي ذلجة زا  الارب . مهي ب 
هووذب السوول  ُمدَّعّمَمَمووٌة موون الدولووة ، والسوول  المدعَّمووة بفووتح الوودال و شوودةد : وةكتبوولن  -44
ألن السول  المدعلموة واآلراء المدعلموة : ين وليست صاابة وإنما الصحيح أن ةقولل وةكتوب الع

فةػػػ امم دل ػػػعء الل ػػػة ( إإ أف يكػػػ ف ىػػػذا التاػػػمل م ػػػرح اع)ددػػػ  ولػػػيل ىنػػػعؾ دّدػػػ  : الفعوووا ثالثووو، 
 .ية ل ف دد  الشيَء فعلشيُء م دـ  أي أ عزو ال د  وى  الرثبيت والة ة 

وحوور  " بووا"، فيجمعوولن بووين " ذلووك بووا ولووم ةقوورأ فيووه أي شوو،ءزةوود لووم ةعوور  "ةكتبوولن  -45
م : "وإنمووا ةقووال  العطوو  الوولاو والقاعوودة أنووه ال ةجموو  بووين حرفوو، عطوو  علووى معطوول  واحوود

ي ف ػػا غػػري " م ياػػرؼ ىػػذا وم يةػػرأ فيػػو أي شػػيء: "أو يةػػعؿ " ياػػرؼ ىػػذا زػػمل م يةػػرأ فيػػو أي شػػيء
إف الةػػر ف قػػ  فاػػمل ىػػذا يف : حػػ  ي وقػػ  يةػػعؿ الصػػ اب أف غل ػػر زػػ  حػػريف دطػػ  دلػػم ماطػػ ؼ وا

إف : وىنػع جةػ ؿ " مػع كػعف زل ػ  أزػع أحػ  مػا رنػعلك  ولكػا رسػ ؿ اهلل وخػعمت النبيػ : " -تاعىل-ق لو
ىنعؾ أم را اخرصت هبع ال او ولي ت ل ريىع ما  حروؼ الاط  ي حيخن ترص اخ  ة دشر حك ػع 

كعف وامسهع ويبةم اخلرب منص زع دلم أجو خرب كعف " لكا"ودن  ذ حتذؼ زا  " لكاْ "أف يليهع : منهع 
أي ولكػػا كػػعف ..." مػػع كػػعف زل ػػ  أزػػع أحػػ  مػػا رنػػعلك  ولكػػا رسػػ ؿ اهلل : "احملذوفػػة مػػر امسهػػع ضلػػ  

أمع إذا نعءت لكا وح ىع فينصب اإس  دلم أجو ماط ؼ دلم مع قبلهع وال او لاطػ  . رس َؿ اهلل 
لاطػػ  او ػػمل أو ازر ا يػػة ي أمػػع إذا نػػعءت الػػ او قبػػمل لكػػا  ولي ػػت واوا( نػػعء زل ػػ  وأمحػػ )ادلتػػردات 

فعل او إمع لاط  او مل وإمع اسرئنعفية ت   الطػرؼ د ػع سػبق وت ػرأج  حك ػع ن يػ ا ؼلرلػ  د ػع 
في ػع تػرص زػو الػ او دػا  1006 -1005رانر ادلاج  ال سي  زعب ال او  تحة . )قبلو وينعقضو 

 .سع ر أحرؼ الاط  ما أحكعـ 
ال " أم"بووو" سوولاء أوووان وووذا أم وووذا:"والصوولاب " سوولاء أوووان وووذا أو وووذا"لن خطووج وةكتبوو -46

وسػ اء دلينػع أودظػت أـ م "ي " سػ اء دلػيه  أأجػذرهت  أـ م تنػذرى  إ يؤمنػ ف: " -تاعىل -قعؿ "أو"بو



 الاعطتػة" أـ"ألف الةعدػ ة أف " وس اء دلينع أ ػربجع أـ ن دنػع مػع لنػع مػا زلػيص"ي " تكا ما ال ادظ 
 (أـ ادلرصلة وأـ ادلنةطاة)ق  عف 

" أـ"ت بق هب  ة الر  ية أو اذل  ة ادل ب قة هب  ة اسرتهعـ يطلػب هبػع وزػػ( وىي الاعطتة: )فأـ ادلرصلة  
ادلرصػػلة ادل ػػب قة هب ػػ ة الر ػػ ية أف تةػػر " أـ"اإسػػرتهعمية وداقػػة " أي"فهػػي علػػ ة م نيػػة دػػا )الرايػػ  

:  ية وكلرع او لر  مؤولة  ص ر ي فه ع مجلرعف يف تأويمل مترديا ضلػ ز  مجلر  قبله ع ماع عل ة الر 
سػ اء ك جػو قريبػع : والرةػ ير زاػ  الرأويػمل  صػ ر ]ال ؤاؿ مذلة سػ اء أكػعف ادل ػئ ؿ قريبػع أـ كػعف زايػ ا 

 ( .أي قيعمن وقا دؾ)س اء دلي أق ت أـ قا ت : ىنع  ا  ال او تة ؿ " أـ"و[ وك جو زاي ا
شلػع يػ ؿ دلػم اف " إ أزػعيل وإ أدري"وشػبههع مثػمل " سػ اء"الر  ية ؛ ل ق دهع زا  لتظػة  ومسيت عل ة 

 . او لر  ال اقار  زا ىع مر عويرعف يف احلك  
أي أيه ػػػع م ػػػعفر ؟ ومنػػػو يف " أد ػػػن م ػػػعفٌر أـ أخػػػ ؾ ؟" ادل ػػػب قة هب ػػػ ة الرايػػػ  فنحػػػ  " أـ"وأمػػػع 

 ( .عء زنعىعأأجر  أش  خلةع أـ ال  : )الرن يمل احلكي  
 " .أو...س اء أ"وإ يةعؿ " س اء أ"زا  " أـ"فعلص اب أف يؤتم زػ 

وإموا ... إموا "بعود إموا والصولاب " أو"فيوج لن بوو" إما أن  فعا هوذا أو ذاك: "وةكتبلن خطج -47
 : -تاعىل -قعؿ " ...
إمػع أف : "وضل  "  راإجع ى ينعه ال بيمل إمع شعكرا وإمع كت"ي "إمع أف تلةي وإمع أف جك ف أوؿ ما ألةم"

الرتضيمل كع ية : وذلع د ة ماعف " إمع ياذهب  وإمع ير ب دليه "ي " تاذب وإمع أف ترخذ فيه  ح نع
: أو للشػػن . تالػػ  إمػػع ريعاػػة وإمػػع أدزػػع : الثعجيػػة والرخيػػري كعلثعلثػػة وااهبػػعـ كعلرازاػػة أو لةزعحػػة ضلػػ  

أهنع مه ع اخرلتت ماعجيهع فا زػ  أف تكػرر وإ  واخلا ة يف ذلن كلو" . نعءل إمع زل   وإمع دلي"
 .وى  خطأ إما ي وقعد ي وااح" أو"ت رب ؿ زػ

ىػػمل :والصػػ اب  "هووا"موو  " أم"هووا حضوور محموود أم أحموود باسووتعمال : وةكتبوولن وووذلك  -48 
 .حضر زل   ؟ ىمل حضر أمح  ؟ 

؛ ف ثػػعؿ الرصػػ يق  واػػات أسعسػػع لطلػػب الرصػػ يق ااؽلػػعل دوف الرصػػ ر ال ػػل " ىػػمل" والقاعوودة أن 
وإذا قلنػػػع أم يةػػػ  د ػػػرو ؟ . فػػػ ف ادلػػػركل  ي ػػػرته  دػػػا ابػػػ ت الةيػػػعـ ل يػػػ  !" ىػػػمل قػػػعـ زيػػػ  :"إذا قلنػػػع 

فػػعدلركل  ي ػػرته  دػػا جتػػي الةيػػعـ دػػا د ػػرو ؛ ألجػػو غلهػػمل كليه ػػع فػػعادراؾ احلع ػػمل مػػا أحػػ علع ىػػ  
 .الرص يق 



  ىنػػع ي ػػرته  دػػا تايػػ  الةػػع   فيه ػػع ألف فػػعدلركل" أزيػػ  قػػع   أـ د ػػرو ؟: "أمػػع الرصػػ ر فػػأف تةػػ ؿ  
اب ت الةيػعـ ألحػ علع مالػـ  دنػ ه ي فػعادراؾ احلع ػمل مػا ذلػن ىػ  الرصػ ر ف ػا اخلطػأ أو ال لػ  أف 

ادلرصلة إ ادلنةطاة إذ يرا  الرص ر دن علع ي والص اب " أـ"إذا أري  زػ! ىمل زي  قع   أـ د رو : أق ؿ 
 .اسرا عؿ اذل  ة ىنع 

ف جػػن دػػعم يصػػ ؿ شػػيء يف " أدينػػعر يف كتػػن أـ درىػػ : "ىػػ  تايػػ  أحػػ  الشػػيئ  كة لنػػع : فعلرصػػ ر 
 .الك  ولكنن تطلب تاي  ذلن الشيء 

: فهػػ  اقرنػػعع الػػذىا يصػػ ؿ داقػػة زػػ  شػػيئ  أو زػػأف تلػػن الااقػػة غػػري حع ػػلة ضلػػ  :  أمػػع الرصػػ يق
 . ـ زل   أو زأجو م ية  ف جن تطلب هبذا اإسرتهعـ أف يةرنر ذىنن زةيع( أقعـ زل   ؟)
ىػػمل قػػ ـ )حػػرؼ واػػر لطلػػب الرصػػ يق فح ػػب أي مارفػػة وقػػ ع الن ػػبة أـ دػػ ـ وق دهػػع ضلػػ  " ىػػمل"فػػ

مثػػػمل اذل ػػػ ة الػػػ  يطلػػػب هبػػػع الرصػػػ يق إ الرصػػػ ر " إ"أو " جاػػػ "وغلػػػعب دنهػػػع زػػػػ( أخػػػ ؾ مػػػا ال ػػػتر ؟
ادلتػػردات والرصػػ يق إدراؾ  فػػعذل  ة يطلػػب هبػػع أحػػ  األمػػريا الرصػػ يق والرصػػ ر ي والرصػػ ر ىػػ  إدراؾ)

ألف ذلػن يػؤدي إىل " أـ"أي امرنر ذكر ماعدؿ " أـ"ذكر "ىمل"ي وكذلن امرنر زا  ( الن بة أو احلك 
ادلرصػلة تتيػ  أف ال ػعمر دػعم " أـ"و( ألهنػع لطلبػو)تتي  أف ال ع مل نعىػمل زػعحلك  " ىمل"الرنعق  ف ف 

كعجػت منةطاػة إ مرصػلة أي " أـ"زاػ ىع  زو ي وإظلػع يطلػب تايػ  أحػ  األمػريا ؛ ولػذلن فػ ف نػعءت
 :ال  تتي  اااراب كة ؿ قريلة تراي أزعىع النضر " زمل"تك ف  ا  

 ها ةسمعن النضر إن نادةته    
 أم وي  ةسم  ميت ال ةنطق                                      

 :وضل  ...( أي زمل كي  ي  ر )
 أإ ليت شاري ىمل ت ريت الرحم 

ودن  ػذ يكػ ف ...( أي زمل أاػحت )رحم احلرب أـ أاحت زتلج ك ع ىيع                          
تلػػن خػػربا إ إجشػػعء ألهنػػع تتيػػ  اااػػراب أي اإجرةػػعؿ مػػا كػػاـ إىل  خػػر إ ؽلرػػ  تػػأاري " أـ"مػػع زاػػ  

 .اإسرتهعـ إليو 
مث أـ ...اذل ػػػ ة ؟ أو اسػػػرا عؿ ...؟  وىػػمل ...ىػػػمل :والصػػػ اب ...." أـ...ىػػمل "فعإسػػرخ اـ اخلػػػعط  

فاحظ ذلػن وفػرؽ زػ  اذل ػ ة وىػمل وؽلكػا الاػ دة يف ذلػن إىل مػع كربػو النحػعة حػ ؿ ىػمل وأـ مػا ... 



فػػروؽ ي ومػػع أزػػ ع منػػو الباغيػػ ف مػػا الرتريػػق زػػ  اإسػػرا عل  اسػػرا عؿ ىػػمل واسػػرا عؿ اذل ػػ ة ودقػػع ق 
 .اإسرخ اـ زينه ع 

أموا محمود الوذي  : الشورطية ، ف وم ةكتبولن " أموا"ومن الخطج إسقاط م الفواء فو، فولاب  -49 
الفواء فو،  والصولاب و،ولع. أموا الكتواب الوذي اشوترةته انت وت نسوخه / وان باألمس معنوا رحوا 

فأمػع اليرػي  فػا تةهػر وأمػع ال ػع مل فػا تنهػر وأمػع زنا ػة رزػن : " -تاػعىل -قػعؿ الشورطية" أموا"فلاب 
وأمػع ال ػاـ "ي ..." عك  يا لػ ف يف البحػر أمػع ال ػتينة فكعجػت دل ػ: " -د ما قع ػمل -وقعؿ" فح ث

وأمػػػع الػػػذيا  منػػػ ا "ي ..." وأمػػػع اوػػػ ار فكػػػعف ل امػػػ  يري ػػػ  يف ادل ينػػػة "ي ..." فكػػعف أزػػػ اه مػػػؤمن  
أمػػع زاػػ  فػػ ف : وجةػػ ؿ " فيال ػػ ف أجػػو احلػػق مػػا رهبػػ  وأمػػع الػػذيا كتػػروا فية لػػ ف مػػعذا أراد اهلل هبػػذا مػػثا

 " ....أح ا احل يخن كاـ اهلل 
: ق  نرد دنهػع التػعء يف اوػ اب وكػذا يف ال ػنة ادلطهػرة يف ضلػ  " أمع"لة  ذكر يف الةر ف : وق  يةعؿ  

فةػػ  ُخػػرَِّج دلػػم قػػ ؿ زلػػذوؼ ( 106/ ؿ د ػػراف" )فأمػػع الػػذيا اسػػ دت ونػػ ىه  أكتػػرمت زاػػ  إؽلػػعجك 
رب : ةػ ؿ ازػا ىشػعـ فل ػع حػذؼ الةػ ؿ تبارػو التػعء وي( فيةعؿ ذل  أكتػرمت)تبارو التعء يف احلذؼ أي 

شيء يصح تباع وإ يصح اسػرةاإ ي أي حػذؼ الةػ ؿ اسػر نعء زػعدلة ؿ فربارػو التػعء يف احلػذؼ لكػا 
إ حتػػذؼ التػػعء م ػػرةلة دػػا الةػػ ؿ وأمػػع إذا ورد يف الشػػار فيح ػػمل دلػػم الضػػرورة واسػػرةعمة وزف البيػػت  

 :ك ع يف 
   
 فجما القتال ال ،تال لدةكمل  

   ولكن سيرا ف، عراو الملاوب                              
يشػرتط ف ( أو أقػ اـ)أمػع زاػ  مػع زػعؿ رنػعؿ : "وأمع احل يخن الشري  ال ارد يف  حيح البخعري       

ؽلكػػا الاػػ دة )فرربارػػو ف ن تػػو ذكػػر يف سػػباة م ااػػر يف أرزاػػة أزػػ اب !"  شػػروطع لي ػػت يف كرػػعب اهلل 
. فركػ ف مػا النػ ع الػذي يكثػر فيػو حػذؼ التػعء كع يػة  تػرج كلهػع دلػم تةػ ير الةػ ؿ احملػذوؼ( إليهع

ولذلن قَػارَ  ذلع ازا معلن يف األلتية وذكر ذلع زير  علع ..." مع زعؿ رنعؿ: أمع زا  فأق ؿ : "والرة ير 
: 

 أما وم ما ةكن من ش،ء وفا
 لتلل  للها وفلبا أُِلفا                                     



 ا ف، ن ر إذا وحذ  ذي الفاء ،   
   لم ةك ،لل مع ا ،د نبذا                                   

ون زػػع أمػػع إذا حػذفت فُرَخػػررُج دلػػم قػػ ؿ زلػػذوؼ تبارػػو التػػعء ي " أمػػع"فعلصػ اب ذكػػر التػػعء يف نػػ اب  
 .ورب شيء يصح تباعً وإ يصح اسرةاإً 

أن : ناصوووب ، ف وووم ةكتبووولن الخطووج فووو، إبقووواء نووولن فمووو  األفعوووال الخمسوووة مووو   قووودم ال -50 
والصولاب حوذ  النولن ألن األفعوال الخمسوة ... أن ةتبارزون وهكوذا / أن ةتحدثلن / ةتحدون 

  . نصب و جزم بحذ  النلن و رف  ب بلت النلن 
يريػ اف أف ؼلرنػعك  "ي " لرك جػ ا شػه اء دلػم النػعس ويكػ ف الرسػ ؿ دلػيك  شػهي ا : " -تاعىل -قعؿ

ا حػػذؼ النػ ف حػػىت جتػػرؽ زػ  ادلرفػػ ع منهػػع وغػري ادلرفػػ ع ي ولالهػػع تكرػػب فػػا زػ  مػػ..." مػا أراػػك  
سه ا أو ذلجة ادرعد دليهع ال ارسػ ف ي وأكثػر مػا رأيػت مػا ذلػن اخلليجيػ ف وأكثػرى  مػا ال ػا دي  
حيػػخن نػػري دلػػم أل ػػنره  ويف كرعزػػعهت  ذكػػر النػػ ف زاػػ  النع ػػب واوػػعـز ي وؽلكنػػن الرأكػػ  مػػا ذلػػن 

 .ى  أو الةراءة لوزعإسر عع إىل أح 
: ي فيكربػػ ف  كرعزػػعهت  ودلػػم الاكػػل مػػا ذلػػن إسػػةعط جػػ ف رفػػر األفاػػعؿ اخل  ػػة زػػعطراد مػػا -51 

أو أاػػح ا ؼللصػ ا الا ػػمل ي . أجػر  تػؤدوا وانبػػعتك  دلػم أفضػمل ونػػو ي وتة مػ ا زأد ػػعلك  أفضػمل قيػعـ 
فػر لاػ ـ تةػ ـ النع ػب أو والص اب ىنػع واػر جػ ف الر . وػل ن ا الصنر ي وػلعول ا ااتةعف زكمل سبيمل 

 : اوعـز ي فعلصحيح أف يكرب ا ىكذا 
أجر  تؤدوف وانبعتك  دلم أفضمل ونو ي وتة م ف زأد علك  أفضمل قيعـ ي أو أاح ا ؼللص ف الا ػمل  

 . ي وػل ن ف الصنر ي وػلعول ف ااتةعف زكمل سبيمل 
وىػي كػمل فاػمل مضػعرع اتصػلت زػو  والةعد ة ال  تضب  ىذا األمر أف يارف ا األفاعؿ اخل  ة وإدراهبع ي

 :واو او عدة أو أل  اإان  أو يعء ادلخعطبة ي ضل  
أجػػِت تكربػػ   ىػػذه األفاػػعؿ ترفػػر زثبػػ ت / علػػع يكربػػعف / أجر ػػع تكربػػعف / ىػػ  يكربػػ ف / أجػػر  تكربػػ ف 

أجػػػر  لػػػا تةصػػػروا يف :وتنصػػػب ونػػػـ  يػػػذؼ النػػػ ف مثػػػمل ( أي إذا م يرةػػػ مهع جع ػػػب أو نػػػعـز)النػػػ ف 
ف ف م تتال ا ولا تتالػ ا فػعتة ا النػعر الػ  وق دىػع : " -تاعىل - مل ي وم تركعسل ا في ع مضم ي قعؿالا

فػذرى  يف "ي " فلك  رءوس أمػ الك  إ َتظل ػ ف وإ ُتظل ػ ف: "وقعؿ يف شأف الرفر " النعس واحلجعرة 



إف "ي "   مػا أمػر اهللقػعل ا أتاجبػ"ي " ورأيػت النػعس يػ خل ف يف ديػا اهلل أف انػع"ي " خ اه  يلابػ ف
 " .ىذاف ل عحراف يري اف أف ؼلرنعك  ما أراك  ز حرعلع ويذىبع زطريةرك  ادلثلم

فهذه األفاعؿ ترفر زثب ت الن ف وتنصب ونـ  يذفهع ي وما  ذلن أف إدراهبع إدراب فردي تن ب فيو 
أف ترجػعوز األخطػعء أحرؼ دا حركعت ي ف ذا أدركت الةعد ة وفه رهع دل ت طريةة إدراهبع أمكنػن 

النعمجػػة دػػا اوهػػمل هبػػع ي فػػعظتر زرلػػن الةعدػػ ة وتػػذكرىع يف كرعزعتػػن ت ػػل  وي ػػل  مػػع كربػػت ي وغلػػيء 
 . األسل ب  حيحع زعر ع ما األخطعء 

 

العاملوووة الناصوووبة " إذن"ييووور الناصوووبة بوووالنلن إذ ةخلطووولن بوووين " إذن"ومووون الخطوووج وتابوووة  -52
فػػػ ذف ىػػػذه . ة ، والصووولاب التفرةوووق فووو، اإلموووالء بين موووا ييووور العاملوووة الم ملووو" إذاً "للمضوووارع و

وىػػي كػػذلن يف رسػػ  ادلصػػح  وزاضػػه  " إذا"ت ػػرا مل لنصػػب ادلضػػعرع ي وزاضػػه  يكربهػػع زػػعألل  
 ي ولكا احملةة  ما الال عء يكرب هنع " إذف"يكربهع زعلن ف 

 : روط زعلن ف إذا د لت وزعألل  والرن يا إذا أعللت وىي تا مل النصب يف ادلضعرع زش
 (. ا  أف ترد مرص رة للج لة)أإ يرة ـ دليهع شيء  -1
 (. ا  أهنع ترد ن اء لكاـ سعزق )أف ت ؿ دلم اإسرةبعؿ  -2

 .فاف مري  إذف جا ده :  أإ يتصمل زينهع وز  التامل فع مل واسرثين التع مل زعلة   ضل   -3

 نرمَي م بحرب   -واهلل -إذن    
     شيب الطفا من ،با المشيب                                   

 :ف ذا اخرمل شرط أعللت ورفر التامل زا ىع ضل  
 .ي إذف زل   يذىب إلين اليـ  " وإذف إ يلبث ف خافن إإ قليا" 
 .حرؼ جصب ون اب واسرةبعؿ مبين دلم ال ك ف إ زلمل لو ما اادراب : و تارب دعملة  
 .  زلمل لو ما اادراب حرؼ ن اب مبين إ: وتارب مه لة  
 

 
فجلفواظ العقولد التو،  بودأ مون ي  الخطج ف، وتابة ألفاظ العقلد نتيجة عدم اإللمام ب عراب وا -53 
وإعراب ا إعراب فم  المذور السالم ألن ا ملحقة به ، فترف  بواللاو و نصوب و جور ( 40-00)

مررت زاشػريا / شريا كرعزعً قرأت د/ حضر دشروف رناً : بالياء و حذ  نلن ا عند اإلئافة نحل



وواد جع م سػم اااػ  ليلػة "ي " إف يكا منك  دشروف  عزروف ي لب ا مع ر : " -تاعىل -قعؿ. طعلبعً 
ف طاػػعـ "ي " يف يػػـ  كػػعف مةػػ اره ا ػػ  ألػػ  سػػنة "ي " وأة نعىػػع زاشػػر فػػر  ميةػػعت رزػػو أرزاػػ  ليلػػة 

فعنلػػػ وى  مثػػػعج  "ي " …ذلػػ  سػػػبا  مػػرة إف ت ػػػر تر "ي " ذردهػػع سػػػبا ف ذرادػػع"ي " سػػر  م ػػػكينع
 " . …إف ىذا أخي لػو ت ر وت ا ف جاجة"ي " نل ة

فػػأكثر مػػع يةػػر فيػػو ال ارسػػ ف والبػػعحث ف وطػػاب الالػػ  دػػ ـ مارفػػة م قػػر ألتػػعظ الاةػػ د مػػا اادػػراب ي 
 .فينب ي أف ضل ا وار اللتظ م ااو الصحيح وما مث يُػْاَطم إدرازو الصحيح 

، أو العشوورة مفووردة ييوور مروبووة (0-2)ث العوودد موو  المعوودود إذا و،وو  بووينالخطووج فوو،  جنيوو -54
 : والص اب مارفة الةعد ة أجو . ااث كرب وأرزاة قصص ودشر أقاـ ودشر كراسعت : فيكتبلن 
ف خرىع دليه  سػبر :"ؼلعل  الا د ادلا ود ي فُيذكرر مر ادلؤجخن ي ويؤجخن مر ادلذكر ضل  ( 9-3)ما  -

خلػق "ي " فصػيعـ اااػة أيػعـ يف احلػج وسػباة إذا رناػر  تلػن دشػرة كعملػة"ي " ـ ح  معليعؿ ومثعجية أيع
 "سبر مس ات وما األرض مثلها

 :أمع الاشرة فلهع   رتعف   -
ماػػي دشػػرة كرػػب : "وىنػػع تػػعل  ادلاػػ ود تػػذكريا وتأجيثػػع ( غػػري مركبػػة مػػر الاػػ د األقػػمل) ػػ رة اافػػراد  ( أ

 ".ودشر كراسعت اشرتيت دشرة أقاـ" / "ودشر قصص 
إل رأيػت : "وىنػع ت افػق ادلاػ ود تػذكريا وتأجيثػع ضلػ  ( أي تركيػب مػر دػ د أقػمل منهػع)  رة الرتكيب   ( ب

 . أي ملكع " دليهع ت اة دشر"ي " فعجتجرت منو اانرع دشرة دينع"ي " أح  دشر ك كبع 

ايب ذلػػػع فهػػػذه ادل قػػػر اادػػػر  كلهػػػع زػػػعل او ودػػػ ـ مرادػػػعة" د ػػػرو"ومػػػا اخلطػػػأ كرعزػػػة لتظػػػة  -55
الكل ة دن  الرفػر واوػر تبةػم واوىػع ي غػري أف الػراء يف الرفػر تكػ ف مضػ  مة ي ويف اوػر تكػ ف 
مك ػػػ رة من جػػػة ي أمػػػع يف النصػػػب فرةلػػػب الػػػ او ألتػػػع ي لكنهػػػع دنػػػ  اوػػػر إ تةلػػػب يػػػعء حػػػىت إ 

ْ ػػرا   رأيػػت دَ / مػػررت زا ػػرٍو/ نػػعء د ػػرو : ادل اػػ دة للة ػػ  ي جةػػ ؿ " َدْ ػػري"تلرػػبل زكل ػػة 
 : لكا 

 لعمري وما َعْمري عل،َّ ب ين  
 فشق، عل،َّ الجيب ةا ابنة َمْعَبد                                

دوف ارتكػػػعف لةعدػػػ ة أو  حيػػػخن يكرب هنػػػع وفػػػق اخلػػػعطر "امووورؤ"الخطوووج فووو، وتابوووة لفظوووة  -56
ي ف ذا كعجت الكل ة احركعـ لةعج ف ي غري أهنع يرادم فيهع حرفعف دن  اادراب علع اذل  ة والراء



يف حعلػػة رفػػر اػػ ت الػػراء ورمسػػت اذل ػػ ة دلػػم واو ألهنػػع علػػ ة مرطرفػػة تكرػػب وفػػق احلركػػة الػػ  
ت بةهع ي وإذا كعجت يف حعلة جصب فرحت الراء وكربت اذل  ة دلم أل  لرنعسب الترحة ال  

ك ػػر الػػراء قبلهػػع ي وإذا كعجػػت يف حعلػػة نػػر اجك ػػرت الػػراء ي وكربػػت اذل ػػ ة دلػػم يػػعء منعسػػبة ل
 : قبلهع ىكذا 

 . أدرؼ امرأ الةيل ما شاره / قرأت قصي ة امرئ الةيل / ىذا امرؤ الةيل 
فليل ذلع رس  واح  ي وإظلع تربر ال ظيتة النح ية ادلطل زة ذلع يف الابعرة وتػرتب  اذل ػ ة يف رمسهػع 

 .مر الراء قبلهع ي والراء يرادم فيهع زلمل الكل ة ما اادراب 
علػػ ة الةطػر فريمسػ ف علػػ ة  ؛ لاػ ـ مارفػة م ااػر (هموزة القطوو )بوة همووزة فولع عودم وتا -57

والصووولاب وئوووع ا فووولع األلووو  فووو، الملائووو  الةطػػػر دوف واػػػر رأس الاػػػ  فػػػ ؽ األلػػػ ي 
 : اآل ية

-أـ -إمػػع -أمػػع -إإّ  -أإّ  -أإ -أفّ  -إفّ  -أفْ  -إفْ " )الػػػ"كػػمل احلػػروؼ مػػع دػػ ا :  فوو، الحوورو  ( أ
 ...( .إىل -أو

 ( . َأحَ َا َأحِ ْا ِإْحَ عف -أقَبمَل أْقِبمل إقبعؿ)معايو وأمره ومص ره :الرزعدي :  ، األفعالف ( ب

 (  أكمل أمر أخذ أزق أتم)مه  ز التعء  ووذا ال الث، -     

 أب أـ )ادلتردات ادلب وءة زعذل  ة مثمل :  ف، األسماء( ج    
 ( . أخ أخت أرض                             

إزػػراىي  إمسعديػػمل إسػػحعؽ أمحػػ  أرلػػ  أسػػا  أؽلػػا أسػػعمة أمعمػػة ) م المبوودوءة بووال مزةاألعووال -
 (      أمي ة أـ كلثـ 

 ( .أم أذى أممل) المصادر المبدوءة بال مزة م ا -  -
وزارة / اإ ػػػاحعت اإداريػػػة / اإدارة الاعمػػػة : ) فتوووراهم ةرسوووملن الكلموووات اآل يوووة خطوووج هكوووذا  

/ اذا / ال ػعء / اإخػاؽ اإسػامية / الاعب الة ى / اإحصعءات / ارا ب اية رسـ  او / اإسكعف 
 ( .وق  تة مت م اااهع )والص اب يف كمل ذلن ذكر اذل  ة جطةع وكرعزة ألهنع عل ة قطر ( ارض
؛ و ىػي اذل ػ ة الػ  الخطج ف، وئ  همزة فلع ألفات اللصا لعدم الل،ل  على ملائع ا  -58

 :ء زعل عكا زا ىع وإ ترس  ف قهع وإ حترهع رأس الا  ي وم اااهع يؤتم هبع للرخلص ما الب 
 ( .الراري " اؿ"كػ)فة  إإ أف ي  م هبع " اؿ: " ف، الحرو  ( أ



 : األفعال ( ب

 مائ، وأمر ومصدر الفعا الخماس، والسداس،      -
 اسرةبمل اسرةبمل اسرةبعإ  / اجطلق اجطلق اجطاقع )    
 رب افرح اج ؿ اكرب اطا  اـر اا) أمر ال الث،    -

 ( .ادع اسر     
 : ف، األسماء( ج 

 اس  ازا ازنة ازن  اانعف اانرعف امرؤ امرأة)األمسعء الاشرة 
وى  )مر مرادعة أف مث  اس  وازا وازنة وازن  وامرؤ وامرأة واؽلا اهلل مجر ؽل  ي واست ( ا  اهلل است 

 (ال زر

 الكلمات اآلتية بهمزة تحت األلف فمن الخطأ أن يكتب الكاتب       

 /ما إسمك  / طلة اإللتحاق / اإلختبارات :والصىاب حذفها        

/ إخػرت ووفػر / إجطلػق إىل حيػخن ادلػرج / ااسػرجعزة / ق ػ  ااتصػعإت / ااشرتاؾ / ااسرتهعـ 
/ د طريػػق م ػػ و ! إحػػذر/ إسػػراـ احلجػػر / ىػػذه إمػػرأة / فرػػعوى إزػػا تي يػػة / م رسػػة إزػػا سػػرييا 

إذىػب / ااحر ػعب / أكرب مع ؽللػم دليػن / أكرب ااسر عرات / أذكر اهلل / إفررعح ادلارض 
 ...إسر رر زكذا / ألداء الا رة 

اسػػػرل  فػػػاف كػػػذا وكػػػذا كرعزػػػع :  وةخطسووولن فووو، التعبيووور عووون  سووولم الشووو،ء بكتوووابت م -59
ف التاػػمل اسػػرل  لػػيل ت ػػل  فػػاف كػػذا وكػػذا كرعزػػع وادلر ػػل  فػػاف؛ أل: وادل ػػرل  فػػافي والصػػ اب

اسػػػرل  احلػػػعج :" اػػػ  دلػػػل زيػػػ ه أو زعلرةبيػػػملي ويف ادلاجػػػ ( اسػػػرل )ادلةصػػػ د منػػػو مػػػع يريػػػ وف ألف
: خػػرج سػػػنبلويأمع ت ػػل  الشػػػيء: دل ػػػو زعلةبلػػة أو زعليػػػ ي واسػػرل  الػػػ رع: احلجػػر األسػػػ د زعلكابػػة
 ".تربأ وتلص: أخذه وقبضوي وت ل  منو

ي وإظلػػػػع إذا أردت أف أدػػػػرب دػػػػا "اسػػػػرل  الشػػػػيء:"إأقػػػػ ؿو " ت ػػػػل  الشػػػػيء:"فعلصػػػػ اب أف أقػػػػ ؿ 
: يوإ أقػػ ؿ"اسػػرل ت احلجػػر وقبلرػػو"زػػمل" ت ػػل ت احلجػػر وقبلرػػو: "اسػػراـ احلجػػر وتةبيلػػو إأقػػ ؿ

 ".ت ل ت الراتبي وت ل ت ادلا جة"زمل" اسرل ت الراتبي واسرل ت ادلا جة"
؛ المناسب الحاذع ف، التعبير عن الرفا الك ء" أوفاء"وةخطسلن ف، ئبط ولمة -00 

ىػؤإء رنػعؿ أكّتػعءي :" زك ر الكػعؼ وتشػ ي  التػعء متر حػة فية لػ ف" أِكّتعء"فيضبط هنع ىكذا



هبػذا الشػكمل مجػػر كتيػ  وىػػ  " أكّتػػعء"ويت ػ وف زػػذلن ادلاػ ؛ ألف" وىػؤإء مػا أكّتػػعء الرنػعؿ
 -وغػػػػين أق يػػػػعءي -أوليػػػػعءي وقػػػػ ي -أدػػػػ ّاءي وويل -أشػػػػّ اءي ود يػػػػ  -غػػػػري ادلبصػػػػري ومنػػػػو شػػػػ ي 

ي أمػػػع إذا أراد (رانػػػر ذلػػػن يف كرػػػب الصػػػرؼ مبحػػػخن مجػػػ ع الرك ػػػري الػػػ  تتيػػػ  الكثػػػرة)أغنيػػػعء
" أفاػػعؿ"زتػػرح اذل ػػ ة وت ػػك  الكػػعؼ وفػػرح التػػعء سلتتػػة ودلػػم وزف " أْكػػػَتعء: "الصػػ اب فيةػػ ؿ

يف ادلتػػرد غل ػػر دلػػم أفاػػعؿ مجػػر تك ػػري " فُػْاػػمل"فػػ زف ..." أقػػاـي وأدػػاـي وأطتػػعؿي وأنيػػعؿ"كػػػ
أكّتعءي كعلرابري دػا دػ د مػا : قُتمل وأقتعؿ وك ء وأكتعء ف ذا أردجع مجر كتي  قلنع: لةلة مثملل

ىػػؤإء رنػعؿ أْكػػػَتعء :أْكتػعء: ُكػْ ء قلنػػع: ىػػؤإء رنػعؿ أِكّتػػعءي أمػع إذا أردجػػع مجػر: الا يػعف أقػ ؿ
 .أي مهرة حعذق ف

ور ػع كػعف ال ػبب  لعوةالخطج ف، وتابة اسم إن م خرا ومعاملتوه معاملوة الكلموة المرف -04 
إف يف ىػػذه الةضػػية مػػا ادللخػػذ والنةػػ  الػػاذع  : يف ذلػػن طػػ ؿ الابػػعرة أو امرػػ اد الرتكيػػب ية لػػ ف

كػػػاـ غػػػري قليػػػمل   -وىػػػ  أمػػػر وارد وطباػػػي -إف ذلػػػذا األمػػػر دنػػػ ي مػػػا النةػػػ  -كثػػػري مػػػا الكػػػاـ
لػة الكػاـ والص اب جصب اس  إف مه ع طعؿ الرتكيػب وامرػ  احلػ يخن ألف امرػ اد احلػ يخن وإطع

 .إ يتة  اللتظ وظيترو النح ية وم قاو ما اادراب
: ي حيخن ينصػب جو ىػ  و ػترو ىكػذاووذلك الخطج ف، وتابة اسم وان متجخرا وئبطه  -04

والصػ اب يف ذلػن . كعف يف حةيبرػو قلً ػع ن يػً ا وشلحػعًةي كػعف يف كرعزرػو أخطػعًء إما يػًة فعدحػةً 
ف يف حةيبرو قلٌ  ن يٌ  وشلحػعٌةي وكػعف يف كرعزرػو أخطػعٌء كع: رفر اإس  ادلرأخر و تروي فيكرب

 . إما يٌة فعدحةٌ 
والضعز  يف مثمل ذلن أف يرارؼ ركين او لة ادلن  خةي فيارؼ اإس  واخلربي وأف اخلػرب حكػ   

دلم اإس  وإذا كعف اخلرب ق  تة ـ فيرنبو إىل أف ادلرأخر ى  اإس  ويلـ  أف يك ف مرف دػعي وأف 
رب يف مثمل ذلن يك ف نػع  ا؛ ألف اإسػ  خصػص زعلصػتةي أمػع إذا م ؼلصػص ز  ػ  تة   اخل

أو إاػعفة أو زػأي وسػيلة مػا وسػع مل الراريػ  ونػب تة ؽلػو وإزػ  أف ي ػرارض يف ذلػن مػػع ورد 
مػع كػعف دلػم النػ  مػا حػرج "ي"وكػعف حةػع دلينػع جصػر ادلػؤمن :"-تاػعىل -يف الةر ف الكػر ي قػعؿ

أكػعف للنػعس دجبػع أف أوحينػع "ي"ف وراءىػ  ملػن يأخػذ كػمل سػتينة غصػبعوكع"ي"في ع فرض اهلل لو
ف ف كػعف "ي"ف ف كعف لو إخ ة فبمو ال  س"ي"ق  كعف لك   ية يف فئر  الرةرع"ي"إىل رنمل منه 



دلػػػم أف تركيػػػب كػػػعف يػػػرد يف الةػػػر ف الكػػػر  زصػػػ ر شػػػىت وأسػػػعليب ..." لكػػػ  فػػػرح مػػػا اهلل قػػػعل ا
 .مرا دة ليل ىذا م ار ز طهع

يف هنعيػة ال ػطر " دبػ "فمو ال ةكتبولن: وةخطسلن ف، الرمز لوبعك الكلموات والجموا -02       
يف ز ايػػة ال ػػطر الرػػعيلي وىػػذا خطػػأ إما ػػي ودةػػ ي حيػػخن ناػػمل لتػػظ اوالػػة " اهلل زػػا د ػػر"و

تاػػػعىل اهلل دػػػا ذلػػػن دلػػػ ا كبػػػرياي ومػػػا مث جبػػػو دل ػػػعء ال ػػػل  دلػػػم " ازػػػا د ػػػر"م  ػػػ فع زكل ػػػة 
تػػ ريب )اخلطػػع وزاضػػه  و ػػتو زعلكراىػػة دوف احلرمػػة؛ قػػعؿ اامػػعـ النػػ اوي ونػػ ب انرنػػعب ىػػذا

" دبػػػػ  اهلل ودبػػػػ  الػػػػرمحا زػػػػا فػػػػاف"ويكػػػػره يف مثػػػػمل(:" 2/74الػػػػراوي يف شػػػػرح تةريػػػػب النػػػػ اوي 
يف ادل اػػر )أوؿ ال ػػطري وقػػعؿ ال ػػي طي" ازػػا فػػاف"مػػر " اهلل" خػػر ال ػػطري واسػػ  ( دبػػ )كرعزػػة

رنعب مثمل ذلن ازا زطةي واخلطيبي ووافق ازػا دقيػق الايػ  أونب ان(:"جت و ما ت ريب الراوي
 ".دلم أف ذلن مكروه إ حراـ

" قػػعؿ تػػر:"وموون ذلووك أةضووا اختصووار بعووك األفعووال والجمووا برموولز مخلووة ل ووة وأدبووا نحوول 
يوىػذا إينب ػي أف يكػ ف حػىت ضلػعفظ ( ػلا )ي أو قعؿ الرسػ ؿ(ص)ي أو قعؿ الرس ؿ "تاعىل"أي

تػػ ريب الػػراوي يف شػػرح تةريػػب النػػ اوي )قػػعؿ النػػ اوي. ء دليػػو دوف ت يػػريدلػػم لتػػظ اوالػػة والثنػػع
ويكػػػره اإقرصػػػعر دلػػػم الصػػػاة والر ػػػلي  والرمػػػ  إليه ػػػع يف الكرعزػػػة زػػػمل يكربه ػػػع (:"2/76-77

ويكػػػػػػػػره الرمػػػػػػػػ  إليه ػػػػػػػػع يف الكرعزػػػػػػػػة يػػػػػػػػرؼ أو حػػػػػػػػرف  ك ػػػػػػػػا :"ي وقػػػػػػػػعؿ ال ػػػػػػػػي طي"زك عذل ػػػػػػػػع
وكػذا ( 2/76ادلرنػر ال ػعزق )قطاػت يػ ه"  لا "ػإف أوؿ ما رم علع ز: ويةعؿ(".  لا )يكرب

 (.راي اهلل دنو)ويان ف( رع أو رض)دا أجل: اخلطأ يف كرعزره 
فوو، الل ووة وعوودم التفرةووق فوو، االسووتعمال واسووتخدام  "وووال وولتووا"الخطووج فوو، اسووتعمال -01

 /مػػررت زعلطػػعلب  كاعلػػع/ إف الطػػعلب  كاعلػػع صلػػح: فيكتبوولن خطووجي الكلمتووين بصوولرة واحوودة
 :ذل ع يف الل ة اسرا عإف" كا وكلرع"والةعد ة أف . الطعلبعف كليه ع جعنح

أف يضػػػعفع إىل الضػػػ ريي ودن  ػػػذ يأخػػػذاف إدػػػراب ادلثػػػ  رفاػػػع زػػػعألل  وجصػػػبع ونػػػرا زعليػػػعء  :األول
جظػرت إىل / إف الطػعلب  كليه ػع  ػعدؽ/ الطعلبػعف كاعلػع  ػعدؽ: وي  يعف ملحةر  زػعدلث  ضلػ 

 .ع جظرة إدجعب وتة يرالطعلب  كليه 
أف يضعفع إىل اإس  الظعىر ودن  ذ يل معف األل  رفاع وجصبع ونراي وتة ر دلم األل   :ال ان، 

فازػ  مػا . مررت زكا الطػعلب / إف كا الطعلب  صلح/ كا الطعلب  صلح: احلركعت للراذر ضل 



رد النظر ألجو يرصمل زكرعزره ػع مارفة إدراهب ع قبمل خطه ع؛ ألف اخلطأ ااما ي فيه ع يرضح  ج
 .زعألل  أو زكرعزره ع زعليعء

نل ػػت زػػ  :ةقللوولن بووين االسووم الظوواهر المعطوول  والمعطوول  عليووه،" بووين" كوورار  -06
زػ  اإسػ  الظػعىر " زػ "زل   وز  دلّيي وأ لحت ز  زي  وز  د ػروي والصػ اب دػ ـ تكػرار

نل ػػت :" الضػػ ع ر زاضػػهع زاضػػعي جةػػ ؿادلاطػػ ؼ وادلاطػػ ؼ دليػػو الظػػعىر كػػذلني وتكػػرر زػػ  
زيػػين وزينػػن أؽلػػع األنلػػ  قضػػيت فػػا :"وقػػعؿ" ىػػذا فػػراؽ زيػػين وزينػن:"-تاػػعىل -ي قػػعؿ"زيػين وزينػػو

ادلػػعؿ مة ػػ  زينػػو :"وإظلػػع يةػػعؿ" ادلػػعؿ مة ػػ  زػػ  سػػاي  وزػػ  دػػعمر:"فػػا يةػػعؿ إًذا". دػػ واف دلػػيّ 
وقػ  قػرأت حػ يثع شػريتع يف سػنا ازػا  ولكػا ىػذا ىػ  األفصػح. يف الكرعزػة" زػ "فا ت اد" وزينن

فينب ػػي مراناػػة ىػػذا األمػػر وال قػػ ؼ دلػػم " زػػ  الرنػػمل وزػػ  الكتػػر تػػرؾ الصػػاة"معنػػو ىػػذا لتظػػو
 . حة احل يخن الشري  سن ا ومرنع 

        

بفووتح الموويم و سووكين الصوواد وهوول ( َمْصووَي )بفووتح الووراء خطووج و( َمعووَرو)وةضووبطلن ولمووة -00
زك ر الراء؛ ألف اس  ادلكعف مػا التاػمل ادلضػعرع ادلك ػ ر ( َمْاِرض: ) ، والصلابئبط يير صحيح

( أي مكػعف اػرهب )نلػل غللػل يف ا لػلي وىػذا َمْضػِرُب الةػـ  : م وا" َمْتِامل"الا  يصعغ دلم وزف
 . ودرض يارض يف ادلارض

ؼ       َِ َِ َِ  ادليػ افي زك ػر اليػعء ادلةعزلػة للاػ  يف( دلػم وزف َمْتاِػمل)وكذا  عؼ َيصي  أ لو َيْصػِي
ألهنػع حػرؼ  ػحيح )إىل الصعد قبلهػع( ألهنع حرؼ دلة)مث ػل ث إداؿ زعلنةمل حيخن تنةمل ك رة اليعء

ي "َيِصػي "فيصػري ادلضػعرع ( وي ػ م ىػذا إدػاإ زعلنةػمل)وتنةمل سػك ف الصػعد إىل اليػعء( يرح مل احلركة
ن زػ  ك ػرة اليػعء وسػك ف مث ػل ث إداإ زعلنةمل كذل" َمْتِامل"دلم وزف " َمِصي "واس  ادلكعف منو 

 .ىذا َمِصي  الةـ  ومشرعى :جة ؿ" َمْتِامل"دلم وزف " َمِصي "الصعد فيصري
إذ يكرب جو زترح ادلي  واحلعء وت ك  الرعء ي وىذا خطأ ( مرح )اخلطأ يف اب  اس  ادلكعف  -67 

واسػػ  لرزػػعدي زضػػ  ادلػػي  وفػػرح احلػػعء وت ػػك  الرػػعء ألجػػو اسػػ  مكػػعف مػػا أحتػػ  ا( ُمْرَحػػ )يو ػػ ازو 
ادلكػػعف مػػا الرزػػعدي يكػػ ف دلػػم زجػػة اسػػ  ادلتاػػ ؿ زةلػػب حػػرؼ ادلضػػعردة مي ػػع مضػػ  مة وفػػرح مػػع قبػػمل 

ذىبت إىل ادلرح  ااسػامي : ا خر وال يعؽ ى  الذي ػل د أى  اس  مكعف أـ اس  متا ؿ فنة ؿ 
فيػو األشػيعء  وادلرحػ  ىػ  ادلكػعف الػذي ت اػر)وذىبت إىل مرح  زل ػ  دلػي أو إىل ادلرحػ  احلػريب 



وىذا الةيعس إس  ادلكعف ما الرزعدي دلػم ىػذا الػ زف مطػرد قيعسػي ( األارية الث ينة يف مانعىع ومبنعىع
 .  إ ينك ر 

فتوراهم ةكتبولن فو، أمور  عند إسونادب إلوى الضوماار(  عالى)الخطج ف، رسم األمر من الفعا -06
زض  الػاـي أو ( تاعُل ا)ـي ويف مجعدة الذك رزك ر الا( تاعيل )زأل  الةصر ويف ادلؤجخن( تاعىل)اللاحد

زػػعلاـ ( تاػػعؿَ )والصػػ اب أف يةػػعؿ يف أمػػر ادلػػذكر. زك ػػر الػػاـ زاػػ ىع يػػعء( تاػػعِل )يف مجعدػػة ااجػػعث 
ويف مجعدػػة ( زػػ زف تَػَتػػعَديْ )زتػػرح الػػاـ( تاػػعيَلْ )فةػػ  ألجػػو مبػػ  دلػػم حػػذؼ حػػرؼ الالػػةي ويف ادلؤجػػخن 

 (. تتعَدْلا)دلم وزف ( تاعَلْ  )ويف مجعدة ااجعث ( دلم وزف تتعَدْ ا)زثاث فرحعت( تاعَلْ ا)الذك ر
وما ىذه األخطعء ااما ية كذلن د ـ إتبعع الصتة لل    ؼ يف اادرابي وىذا حع ػمل يف  -69

 :منهع دلم سبيمل ادلثعؿد د ما األز ابي 
ت علػػػع زػػػأف   ادل  ػػػ ؼ )اإلتيااابصفة ااامنفا مم ااارففاااارفا  ااابةفا م اااب  فا  ااارةن-4

ي ....وأخػػػذت مػػا إزػػػراىيَ  الصػػػ يقَ / وذىبػػػت إىل أمحػػػَ  الكػػر َ / مػػررت زا ػػػَر الاػػعدؿَ : ضلػػػ ( منصػػ ب
والصػػػ اب نػػػر الصػػػتة حػػػىت تربػػػر ادل  ػػػ ؼي وادل قػػػ ؼ دلػػػم إدػػػراب ادل نػػػ ع مػػػا الصػػػرؼ دنػػػ  نػػػرهي  

ولةػػػػػػػػ  دهػػػػػػػػ جع إىل  دـ مػػػػػػػػا قبػػػػػػػػمل :"-تاػػػػػػػػعىل-حيػػػػػػػػخن غلػػػػػػػػر زعلترحػػػػػػػػة جيعزػػػػػػػػة دػػػػػػػػا الك ػػػػػػػػرةي  قػػػػػػػػعؿ 
وىكػذا فعلصػتة تربػر ادل  ػ ؼ رفاػع وجصػبع ..."جع إىل إزراىي  وإمسعديمل أف طهرا زي وده "ي..."فن ي

 .ونراي ونر زعلك رة إذا كعجت مصروفةي وكعف ادل   ؼ شلن دع ما الصرؼ يف حعلة نر

إن : نحوول(  لهمووا بووجن الملصوول  مجوورورا)ااتيػػعف زصػػتة مجػػر ادلؤجػػخن ال ػػعم ادلنصػػ ب رلػػرورة  -4
 فوورح الوونفس، ووووجن البنوواِت الصوو يرِة حوولر عووين موون فمووال ن، لعووا الطالبوواِت  التفاحوواِت الم موورةِ 

ألجػػو متػػرد ( وىػػ  الصػػتة)فػػرح مػػع زاػػ  اسػػ  إف المجت وودِة ةحصوولن علووى مكافوو ت مجزةووة والصوولاب
إف الرتعحػػعِت ادلث ػػرَة تتػػرح الػػنتلي : ولػػيل مجػػر مؤجػػخن سػػعدلع فينصػػب زعلترحػػة  إ زعلك ػػرة ي جكرػػب

 . ي لامل الطعلبعِت ا ره َة ػلصلا دلم مكعفلت رل ية...ح ر د   وكأف البنعِت الص ريةَ 
إف : نحول( وتلػن  ػترو" إف"ت علػع يف أف ادلرػأخر خػرب )اإل يان بصوفة اسوم إن المتوجخر مرفلعوة -3

والصػػ اب جصػػب اإسػػ  ادلرػػأخري وكػػذا  ػػترو؛ ألف . يف ادلكربػػة كرػػٌب كثػػريٌةي لاػػمل يف الرػػأخري خػػرٌي وفػػريٌ 
 .إف يف ادلكربة كربعً كثريًةي لامل يف الرأخري خريًا وفريًا:    ؼ كأف ُيكربالصتة تربر ادل

كػعف يف ادلنػ ؿ رنػا طيبػعي ظػمل يف : و ػترو إذا تػأخر دػا اخلػرب ضلػ  الخطوج فو، نصوب اسوم ووان-1
والصػ اب رفػر اإسػ  و ػترو ألجػو اسػ  كػعف تػأخر . ادل ج  ال لَ  ادللرػ ـَي زػعت يف زيرػو الرنػمَل التعاػملَ 



كعف يف ادلن ؿ رنمٌل : فنكرب -تربر ادل   ؼ–ىع وى  مرف عي وما مث ترفر  ترو ألف الصتة دا خرب 
 طيٌبي وظمل يف ادل ج  ال لُ  ادللر ـُي وزعت يف زيرو الرنمُل التعاملُ 

 . 

وتابووة صووفة المضووا  ليوواء المووتكلم مجوورورة دااما، لهمووا بجنووه مجوورور داامووا بسووبب الكسوورة -5
كػعف / إف رسػعل  ادلرسػلِة ماػن قػ  فُرحػت/ كرعيب او يػِ  ُسػرؽ: لم نحلالعارئة لمناسبة ةاء المتك

وإيرادػي م قػر الكل ػة . ظننػت أخػي التعاػمِل قػ  ددػع يل يػـ  درفػة/ د ي الكرِ  ق  و ػمل مػا ال ػتر
ادلضػػعفة إىل يػػعء ادلػػركل  مػػا اادػػرابي فيجػػر الصػػتة ال اقاػػة زاػػ ىع ز ػػبب رؤيرػػو للك ػػرة الػػ  قبػػمل يػػعء 

 .ادلركل 
( رفاػػػع وجصػػػبع ونػػػرا)دلاػػػروؼ أف ادلضػػػعؼ إىل يػػػعء ادلػػػركل  إدرازػػػو تةػػػ يري يف مجيػػػر حعإتػػػو اادرازيػػػةوا 

مبرػػ أ مرفػػ ع زضػػ ة مةػػ رة لل نعسػػبة أي دلنعسػػبة دخػػ ؿ يػػعء : أخػػي) أخػػي ملرػػ ـٌ زأحكػػعـ اهلل : ف ػػثا
رب " .اسػ  إف منصػ ب زترحػة مةػ رة لل نعسػبة": أخػي""إف أخي لػو ت ػر وت ػا ف جاجػة "ي(ادلركل 

اسػػ  رلػػرور ودامػػة نػػره الك ػػرة ادلةػػ رة لل نعسػػبة فػػ ذا مػػع وردت  ػػتة زاػػ   ": أخػػي""اغتػػر يل وألخػػي
ي وإذا وردت  ػػتة زاػػ   ...(أخػػي التعاػػمُل ملرػػـ ) ادلرف دػػة يف ادلثػػعؿ األوؿ رُفاػػت وم ُنػػر" أخػػي"كل ػػة
يوإذا وردت  ػتة زاػ   ( إف أخي التعامَل سػعفر) ادلنص زة يف ادلثعؿ الثعل ُجصبت وم ُنر" أخي"كل ة 
 (.مررت زأخي التعاملِ )ا رورة يف ادلثعؿ الثعلخن ُنرت ألهنع  تة  رور" أخي"كل ة 

 :عدم ا باع الصفة للملصل  ف، الم نى المنصلب أو المجرور نحل-0
 قػعف إف الطعلبػعف ادلرت.../أرأيت ازنّ  اللرعف كعجرع ماي/ إف ول ّي اللذاف رأيره ع ق  سعفرا مر وال هت ع

 . مررت زعل ل يا اللذاف أح اع اجيجع فنصحره ع/ ق  ك فئع
والصتة إز  ما أف تربػر ادل  ػ ؼ فتػي حعلػة جصػب ادل  ػ ؼ ادلثػ  تنصػب  ػترو زعليػعءي ويف حعلػة 

يرفر زعألل  وينصب وغلر زعليعء س اء أكػعف امسػع  -ك ع سبق-نره نر ىي األخرى زعليعء؛ ألف ادلث 
يف ىػػذه األخطػػعء ىػػ  أف يػػ رؾ البعحػػخن أو الػػ ارس قضػػية الصػػتة وادل  ػػ ؼ ومػػرد الصػػ اب . أـ  ػػتة

يف زػػعب الر ازػػر وأف يلػػ  زأحكعمهػػع حػػىت إيةػػر يف شػػيء مػػا ذلػػني ويػػأيت أسػػل زو ق يػػع ودبعرتػػو ر ػػينة 
 .  حيحة

 

 

 

 

 

 



 

 

 

أما اآلن ف ذا هل المسرد الذي وعدنا القارئ به ف، المقدمة من هذا الكتاب ف، صلرة فدول 
 :الخطج والصلاب  ةحما

 
 
 
 
 
 
 

 الص اب اخلطأ

 
 حيخن أف 

 إذ أف  
 إجشعء اهلل 
 شطئعف 

 ن  ي الكرعب 
 شئ ف 
 م ئ ؿ
 إزر اءا
 م عءا
 وطئرهع

 
 حيخن إف 

 إذ إف 
 إف شعء اهلل

 شطلف
 ن أي الكرعب

 شؤف
 م ؤوؿ 
 ازر اءً 
 م عءً 
 َوْطَأهتع

 
 إح ى ادل رشتيعت

 دصعهتع 

 
 أح  ادل رشتيعت

 دصعه 



 مستشفيات إحدى ال
 دصعتو

 النذر اليسير
 خلد إلى النلم  

 المباع ال ةرد
 أملر ،اصرة على الرفال  

 ل لةة صرفة
 (للمذور)اشتري اآلن 

 (ن ، للمذور)ال  شتري ،با زةار نا
 لم  خلل ولما ه من السخرةة

 

 أحد المستشفيات
 عصاب 

 النزر اليسير
 أخلد إلى النلم

 المبي  ال ةرد 
 رفال أملر مقصلرة على ال

 ل لةة صر 
 اشتِر اآلن 

 ال  شتر ،با زةار نا
 لم َ خُا ولما ه من السخرةة

 
 اخلطأ

 
 الص اب

 أصبح ماوٍ 
 دراما مجسلةة

 ،د ةكلنلا محقين
 وبالتال، 

 إن هناك إفماع
 م  أو ئد أمرةكا

 لنفس الكتاب
 طالما أنت مصر على ذلك

 هناك ثمة  جاوزات
 وان نااما بينما وان ييرب ةفعا وذا

 عشرة ،لى
 بضعة ليال،

 محطات ثالثة
 ةطارد بعض ا البعك

 ولما ار فعت ف، الجل ولما ،ا الض ط
.................... 

 ما هل العما ؟
 أحدَث ردَّ فعا طبيع،

 أصبح مائياً 
 دراما مجساوةة

 كلنلن محقين ،د ة
 ومن ثم 

 إن هناك إفماعاً 
 م  أمرةكا أو ئدها

 للكتاب نفسه
 ما دمت مصراً على ذلك

 هناك  جاوزات أو ثمة  جاوزات
 بينما وان نااما وان ييرب ةعما 

 عشر ،لى
 بض  ليالٍ 

 محطات ثالث
 ةطارد بعض ا بعضاً 

 ولما ار فعت ف، الجل ،ا الض ط
 (من يير  كرار ولما)

 ما العما ؟
 دث رد فعا طبيعياً أح



 ال زال ةحدث أثرب 
 الكالم ال ير مفيد 

 اعتذر عن الحضلر 
  روة المتلفِّ، 

 َعمَّر الرفا مااة سنة
 استش د الرفا 

 د أمس َوَلفَّى زة
 ووان َةْحَتِضُر احتضاراً شدةداً 

 ... إْاَطرر فاف أف يتامل كذا
 َعَنا الرفا بكذا

 سل  لن  تكرر ثانية 
 سل  ال ةحضر

 ال ةجب أن نتمسك به
 ال  نسى ذور اهلل

 ال  رئى عنه بدةال
 لم  لا يه الفرصة 

 إسقاط الطاار ين الت، حلقت إحداهما
 
 

 

 ةحدث أثرب( ال ةزال)ما زال 
 الكالم يير المفيد

 اعتذر عن عدم الحضلر
  روة الُمتَوَلفَّى

 ُعمِّر الرفا مااة سنة
 اسُتش د الرفا 
  ُوُلفِّ، زةد أمس
 ووان ُةْحَتَضر

 ...ُأْئطُرَّ فالن أن ةفعا وذا 
 ُعِنَ، الرفا بكذا

 لن  تكرر ثانية 
 لن ةحضر
 ...ةجب أال ( ةجلز ال -ال ةنب ،

 ال  َنْمَس ذور اهلل
 ال  رَو عنه بدةال
 لم  لا ه الفرصة

 إسقاط الطاار ين اللتين حلقت إحداهما
 



 أعاد السيارة واستبدل ا بجخرى
......................... 

ليس فقوط بسوبب عودم االسوتقرار 
 ولكن

 حضروا سلةا
 دعى محمد إلى الخير

 رأةت أبل عل،
 مررت بجبل خالد
 وان مع، دةنارةن
 إف ماي دينعراف

 أخذت طلب االرحعؽ
 اشرتيت سبر كرب

 قرأت ال بر كرب 
 دعـ ال وت ا  
 سنة ا ة وسبا 
 سنة واح  وااا 

،ووووووورأت بضووووووو  وتوووووووب فووووووو، هوووووووذا 
 المجال

 جشه  ضلا ادل قاعف أدجعه
 ضلا ادلرخصص ف يف رلعؿ الةضعء

 جشه  ضلا ادل قا ف أدجعه 
 م ية ؿ وم ي ري 

 الترعت  كلرععلع  رأيت
 َمرر يب الرناف كليه ع
 م ؽلروف دلي أمل

 مرى  أف ينظروف يف ىذا األمر
ادل افػػق احلػػعدي والاشػػروف مػػا شػػهر 

 أغ طل
وية ََ  ىذه م ألة َلَغ

 ىذا د مل ضَلَ ي  رؼ
 ىذا رنمل ِحَك ي
 ىذه م ألة أَسرية

خووووورى أعادهوووووا واسوووووتبدل ب وووووا أ
 ( دخا الباء على الم ول)

 ال بسبب عدم االستقرار ولكنْ 
 حضروا معاً 

 دعا محمد إلى الخير   
 رأيت أزع دلي

 مررت زأيب خعل 
 كعف ماي دينعراف
 إف ماي دينعريا

 أخذت طلب اإلرحعؽ 
 اشرتيت سباة الكرب 
 قرأت سباة الكرب 
 دعـ ا ة وت ا 
 سنة ال وسبا 
 سنة إح ى وااا 

 ... زضاة كربقرأت 
 ...نش د نحن المل،عْين 

 ...ضلا ادلرخصص  
 جشه  ضلا ادل قا  أدجعه

 م يةمل وم ي ر
 رأيت الترعت  كلريه ع
 مر يب الرناف كاعلع

 م ؽلروا دلي أمل
 مرى  أف ينظروا يف ىذا األمر

ادل افػػػػػػػق احلػػػػػػػعدي والاشػػػػػػػريا مػػػػػػػا 
 شهر أغ طل

 ىذه م ألة لَُ  ية
 ىذا د مل ضَلْ ي  رؼ

 ذا رنمل ِحْك يّ ى
 ىذه م ألة أُْسرِيرة

ِىيّ  أف تا مل كذا ََ  زَ 
 ت كلت دلم اهلل مث دلين



 
  

 ت كلت دلم اهلل ودلين
َ ة  أخذىع ُدنػْ

 طبياي أف يرت ه هبذا
 رنمل قُػَروي   

 حضر أبناء المتلفية فالنة
 ىجيرو زةصي ة كبرية 

 حعز دلم اوع  ة
 أمانت يف النظر إليو

 تارؼ دليو
 يقاتذه كص 

 دّ دتو دلم األمر 
 أار دليو

 أدما دلم  الشرب 
 إ ينب ي دليو

 أ  م لو دن مع حت ث
 سام إليو
 احرعنو

 شكعه لتاف 
 اشر مل كذا 

 تا د دلم الشيء
 قضم فاف سن  حيعتو م رتزع

 اسرةمل فاف ال يعرة 
 دلم الررحب وال ِّاة
 لامل فاف فامل كذا
 فاف رزؽ ز ل  

  و ق مع كل رو أز اً ولا أكل
 قرأت جتل ادل ا ع

 
 
 
 

 
 

 ت كلت دلم اهلل مث دلين
 أخذىع َدْن ة

 طباّي أف يرت ه هبذا
 رنمل قَػَروي    

 حضر أزنعء ادلر فعة فاجة
 ىج تو زةصي ة كبرية

 حعز اوع  ة
 أمانت النظر  إليو

 تاررؼ إليو
 اتذه   يًةع
 دّ دتو األمر

 أار فيو
 أدما الشرب
 إ ينب ي لو

  مع حت ثأ  م إليو دن
 سام لو 
 احرعج إليو

 شكعه إىل فاف
 اشر مل دلم كذا 

 تا رد الشيء
قضػػػػم )قضػػػػم فػػػػاف ِسػػػػيِنّ حيعتػػػػو 

 (ِسيِن حيعتو
 أقلت ال يعرة فاجعً  

 دلم الرُّْحب وال راة
 لامل فاجعً يتامل كذا

 فاف ُرزِؽ ول اً 
 مع كل رو ق  ولا أكل و أز اً 

 قرأت ادل ا ع جت و
 



 
 الص اب              اخلطأ                       

 
الا ػػػػػػػػػمل نيػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػا حيػػػػػػػػػخن 

 ادلض  فِ 
................. 
.................. 
 ىذه  لة ز ار م ري

كرػػػب ىػػػذا الكرػػػعب يف ليػػػعيل 
 ط يلة

 معلن ح يا
 معلو مبر   دا  عً 

 أدرزو مجر مذكر سعم
 حضر وأخ ه إىل ادلاه 

 حضر ى  وأخعه
 لال مررت زأول  ا

 
 

 
الا ػػػػمل نيػػػػ  مػػػػا حيػػػػخن 

ألف حيػػػػػػػػػػػػخن )ادلضػػػػػػػػػػػػ  فُ 
تضػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ إىل او ػػػػػػػػػػػػػػػػػمل 

 (التالية أو اإمسية
 ىذه  لة ز ار م رٍ 
 كربرو يف ليعٍؿ ط يلة

 معلن ح ينعً 
 معلو مبر  عً دا  عً 

 أدرزو مجر مذكر سعدلعً 
 حضر وأخعه 

 حضر ى  وأخ ه
 مررت زأويل الال 

 
 

و مػػا أخطػػعء نػػري يف الكرعزػػعت الال يػػة وتػػ ور يف ىػػذا  خػػر مػػع تي ػػر يل كرعزرػػو وهنعيػػة مػػع مت مجاػػ
دبػػعرات البػػعحث  وال ارسػػ  وطػػاب الالػػ ي قػػ مرهع يف ا هبػػع ىػػذاي رانيػػع أف تنتػػر كػػمل مػػا يطلػػر 

أف يرةبلهػػع مػػين وغلالهػػع خعلصػػة ل نهػػو وأف تنتػػر  -نلػػت ق رتػػو-دليهػػع أو ينظػػر فيهػػعي سػػع ا اهلل 
در دليػػو ولػػو احل ػػ  والتضػػمل يف ادلبػػ أ وادلنرهػػمي ويف النػػعس وةكػػخن يف األرضي إجػػو ويل ذلػػن والةػػع

األوىل وا خػػرةي وكػػػعف التػػػراغ منػػػو يف احلػػعدي والثااػػػ  مػػػا شػػػهر ي ليػػػ  مػػا دػػػعـ ألتػػػ  واااػػػة مػػػا 
ادلػػػياد ادل افػػػق ل ػػػرة مجػػػعدى الثعجيػػػة مػػػا دػػػعـ ألػػػ  وأرزا ع ػػػة وأرزاػػػة ودشػػػريا للهجػػػرة ادلبعركػػػة دلػػػم 

ي و خػػػػر دد اجػػػػع أف احل ػػػػ  هلل رب (م ػػػػة )ي يز ػػػػلطنة د ػػػعف  ػػػعحبهع أفضػػػػمل الصػػػػاة وأمت الر ل
 .                                                             الاعدل ي و لم اهلل وسل  وزعرؾ دلم سي جع زل   ودلم  لو و حبو أمجا 


